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Illinois Bankai Užsidarė 3
Dienoms

37 valstijose bankai laikinai visai uždaryti, kitose gi suvaržyti 
išmokėjimai. Biržos irgi uždarytos. Rooseveltas svarsto krizį

CHICAGO. — Visoje šalyje 
pasireiškė tokis aštrus banki
nis krizis, kad pereitų šeštadie- 
n į 37 valstijose bankai tapo 
laikinai uždaryti ir paskelbta 
“bankų šventė“, kitose gi vals
tijose įvestas depozitų išmo
kėjimų suvaržymas ir aprybo- 
jimas.

Illinois valstijoje, gubernato
riaus Horner įsakymu, bankai 
uždaryti trims dienoms— šeš
tadieny, pirmadieny ir antradie
ny. Po to per septynias dienas 
jų veikimas bus aprybotas ir 
bus išduodama tiktai nuo 2 iki 
5 nuoš. depozitų, ar čekių. Kas 
bus ix> dešimties dienų, kada 
moratoriumas baigsis, dar neži
nia. Galbūt atsinaujins nor- 
malis bankų veikimas, ar gal 
tęsis vienoki ar kitokie suvar
žymai. Tai daugiausia pri
klausys n ui) to, kaip susitvar
kys bankai visoje Šalyje.

Kiekviena valstija' veikė ban- 
kų krizyje atskirai ir todėl ne 
visur vienodam laikui bankai 
liko uždaryti ir ne visur yra į- 
vesti vienokie išmokėjimų su
varžymai. Niekuriose valstijo
se bankai liko uždaryti neapry- 
botam laikui—“iki sekamo pra
nešimo“, kitur trumpesniam ar 
ilgesniam laikui. Ilgiausia su

no Delaware valstija, bet, pa
galios ,ir ji įvedė išmokėjimų 
suvaržymus ir. tuo budu bankų 
moratoriumas liko įvestas vi
sose 48 valstijose.

šis Jungt. Valstijų bankų 
moratoriuomas nepalietė Kana
dos ir Kanados bankai veikia 
be jokių suvaržymų. Tik jie 
paliovė prekiauti Amerikos do
leriais. Pasiliko atdari ir Ka
nados bankų skyriai Jungt. 
Valstijose.

Užsidarius bankams, užsidarė 
visoje šalyje ir visos biržos — 
šėrų, grudų, bovelnos ir visos 
kitos biržos, nes be bankų jie 
negali varyti biznio.

Užsidarė ir nacionaliniai ban
kai, prie bankų moratoriumo 
prisidėjus ir federalinio rezervo 
bankams.

Nuo bankų užsidarymo labai 
nukentės abelnas biznis, nes jau 
dabar jaučiasi pinigų stoka. 
Bus vargo ,ir su išmokėjimu 
darbininkams algų, nes gavę al
gų čekius, darbininkai per tūlą 
laiką negalės jų išsimainyti.

Bankieriai veda. tarpusaves 
derybas, taipgi tariasi su val
džia kaip pergyventi šį krizį ir 
išvengti visiško bankinės siste
mos susmukimo .

WASHINGTON, kovo 5. —

mių, kaip tik jis užėmė prezi-
dento vietą, naujasis preziden
tas Roosevelt pradėjo pasitari
mus su kabineto nariais apie 
priemones išgelbėti bankus. 
Svarstoma yra garantavimas 
depozitų, uždraudimas slėpti 
auksą, išleidimas pagelbinių pi
nigų.

Jau savo inauguracinėj kal
boj, Roosevelt pareiškė, kad 
jis kovos prieš bankų speku
liavimą svetimais pinigais ir 
kad parūpinti šaliai užtektinai 
pinigų. Ir jis tuojaus pradėjo 
veikti, kad nustatyti valdžios 
žingsnius, šiandie prezidentas 
rengėsi turėti pasitarimus su 
žymesniais bankieriais ir fede
ralinio rezervo bankų vedėjais, 
kad išklausyti jų nuomonę ir 
kokius pasiulymufs jie gali su
teikti.

Viena iš priemonių bus tuo
jaus sušaukti naująjįjęongresą 
ir pareikalauti prezidentui dik- 
tatorinių galių, ’kad galima bu
tų šalį išvesti iš dabartinio eko
nominio pakrikimo, apie ką 
Rosevelt buvo užsiminęs inau
guracinėj kalboj. Kitos prie
monės bus subalansavimas biu
džeto, sumažinimas valdžios iš
laidų ir tikslesnis bankų sir-

PRISAIKDINIMAS PREZIDENTO FRANKLIN D. 
ROOSEVELTO EXTRA Cermak

Amerika nuėjo Miršta

paskelbimu moratoriumo vilki- Tuojaus po inauguracijos iškil- tvarkymas.

Prezidento Roosevelto Inauguracija
Roosevelt inauguracinėj kalboj pasisako reikalausiąs diktatori- 
nių galių kovoti ekonominę suirutę. Reikalaus skubaus veikimo

WASHINGTON, kovo 5. — 
Vakar didelėmis iškilmėmis, ku
riose dalyvavo virš 100,000 
žmonių, tapo inaguruotas 32- 
ras Jungt. Valstijų prezidentas 
Franklin Delano Roosevelt.

Kaip 11 vai. ryto jis su bai
giančiu' tarnybą prezidentu 
Hooveriu išvyko iš Baltojo Na
mo į Ka pi tolių (kongreso rū
mus), kur jau jų laukė visas 
kongresas, užsienio diplomatai, 
augščiausiojo teismo teisėjai ir 
žymiausi svečiai. Senatas, pa
tvirtino Roosevelto paskirtąjį 
kabinetą, jį prisaikdino, pri
saikdino naųjuosiirs kongres- 
manus ir, pagalios, vice-prezi- 
dentas Curtis prisaikdino nau
jąjį vice-prezidentą John N. 
Gamer. Garneriui pasakius in
auguracinę kalbą, iškilmės Ka- 
pitoliuje baigėsi ir visi išėjo į 
aikštę prieš Kapitoliaus rumus. 
Toje aikštėje, prie šimtų tūks
tančių žmonių akių, augščiau
siojo teismo teisėjas Charles E. 
Hughes prisaikdino naująjį pre
zidentą Rooseveltą, kuris sudė
jęs priesaiką pasakė neilgą, bet 
turiningą inauguracinę kabią.

Po inauguracinės kalbos Roo
seveltas gryžo j Baltąjį Namą, 
o prez. Hooveris, likęs papras
tu piliečiu, tuojaus išvyko j 
New Yorką.

Po pietų Baltąjame Name, 
buvo didelis paradas, kuris per
ėjo Pennsylvania Avė. pro šalį 
Baltojo Namo. Vakare gi buvo 
didelis koncertas ir garsusis in
auguracinis balius, kuriame da
lyvavo apie 8,000 žmonių. Ba
liuje prezidentas Roosevelt ne
dalyvavo, pagerbimui mirusio! 
senatoriaus Walsh. Vieton toj 
prezidentas visą atliekamą lai
ką tarėsi su savo kabineto na
riais ir svarstė kaip išgelbėti 
bankus, kurie pergyvena aštrų 
/krizį, kuris privertė juos užsi
daryti 37 valstijose, o kitose 
valstijose įvesti griežtus suvar
žymus bankinio veikimo.

Roosevelt reikalauja skubaus 
veikimo

Savo inauguracinėje kalboje 
pareiškęs, kad šalis pergyvena 
didelį krizį ir yra reikalinga 
ne žodžių, bet labai skubaus vei
kimo, apkaltino pinigų ir prekių 
mainikautojus už dabartinius 
šalies vargus ir pasakė, kad jei 
įus reikalo, jis reikalaus sau 
nepaprastų karo laiko galių ko
voti esančiu^ blogumus ir kad 
išvesti šalį iš ekonominės su
irutės.

Kad sutvarkyti šalies ekono
minę būklę, prezidentas Roose-i 
veltas sako, kad reikia įvestiIjimo.

Franklin Delano Roosevelt pereito šeštadienio 
inauguracijoje sudeda priesaiką aųgščiausiam teisėjui 
Hughes prieš užimant Jungtinių Valstijų prezidento 
vietą. (Paveikslas perduotas Chicagon telefonu).

Hitlerininkai skel
bia, kad jie laimė-

Nepaprasto kongre
so sesija šaukiama

ję rinkimus
Sakosi gavę 52 nuoš. visų bal

sų. Hitlerininkams patekusi 
ir Bavarija

•’ BERLYNAS, kovo 5. — Hit
lerininkai skelbia, kad jie šian
die įvykusiuose reichstago rin-

griežtą priežiūrą bankų, kredi
tų ir investmentų; turi būti 
sustabdyta spekuliacija sveti
mais pinigais ir turi būti pa
rūpinta užtektinai pinigų.

Taipgi Roosevelto progra
mai! įeina: tikslesnis žemės su
naudojimas, kad atsteigti lyg
svarą tarp kaimo ir miestų; 
sustabdyti ūkių ir namų atėmi- 
nėjimą už skolas; didelis suma
žinimas valdžios išlaidų; suvie
nodinimas šelpimo darbo; na- 
cionalč kontrolė transportaci- 
jos, susisiekimo ir visuomenės 
aptarnavimo įmonių.

“Mes turime veikti ir veikti 
greitai”, sakė Roosevelt.

Užsienio reikaluose, Jungt. 
Valstijos laikysis gero kaimy
no, kuris gerbia save ir kitų 
teises, kuris gerbia susitarimus 
su kitais kaimynais.

(Ištisa prezidento Roseevlto 
inauguracinė kalba tilps “Nau
jienose” rytoj). .

TOKIO, kovo 3. — Du japo
nai, nariai reakcionierių drau
gijos, papilde hara-kiri— nusi
žudė paleisdami vidurius —vie
nas prie premiero namų, o ki
tas prie karo ministerijos, pro
testui prieš valdžios neveikimą 
prieš tuos fabrikantus, kurie

kimuose laimėję 52 nuoš. bal-i 
sų, kas užtikrina jiems abso- 
liutę didžiumą reichstage. Su 
hitlerininkais nuėjusi ir Bava
rija, į kitfr Hitleris, balsuotojų 
papirkimui, buvo pasiuntęs 
daug duonos ir maisto.

Tečiaus kitos žinios rodo, kad 
hitlerininkai surinko tik 143 
nuo. visų balsų, kuomet nacio
nalistai laimėjo tik 7 nuoš. So
cialdemokratai gavę 18 nuoš.. 
komunistai 12 nutoš., o katali
kų centras 10 nuoš. visų balsų.

Tokių reichstago rinkimų Vo
kietija dar nėra turėjusi, ka- 
dangi pastaruoju laiku siautė 
aršiausias hitlerininkų teroras. 
Visi hitlerininkų preišininkai 
buvo neįmanomai persekiojami, 
laikraščiai uždarinėjami, žmo
nės puolami ir areštuojami.

RIO DE JANEIRO, Brazili
joj, kovo 5. Teisingumo minis
terija paskelbė, kad pietinėj 
Brazilijoj susektas suokalbis 
nuversti valdžią. Dalis maišti
ninkų pabėgo į Uraguajų.

Chicagai ii’ apieiinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

| išsisukinėja 
Ijimo.

nuo taksų mokč-

ketvirtadieny
I

Prezidentas ir iždo sekretorius 
tariasi su bankieriais kaip su
tvarkyti finansinius reikalus 
ir išgelbėti bankus

WASHINGTON, kovo 5. — 
Prezidentas Roosevelt šiandie

Apsiniaukę, galbūt lietus ar 
sniegas; nedidelė permaina tem
peratūroje.

Saldė teka 6:18, leidžiasi 5:-
. ~ ' ’:-;v

išleido pašaukimą naujajam 73- 
čiam kongresui susirinkti ne
paprastai sesijai ateinantį ket
virtadienį.

Tuo tarpu prezidentas, nau
jasis iždo sekretorius Woodin ir 
visa eile žymiausių bankierių 
veda pasitarimus apie tai, kaip 
išgelbėti bankus dabartiniame 
krizyje, kurį bankai dabar per
gyvena.

Svarstomi yra šie sumany
mai:

Suspenduoti 90 dienų reika
lavimą, kad federalinio rezervo 
popieriniai pinigai butų parem
ti 40 nuoš. aukso.

Paskelbti nacionalinę bankų 
“šventę” (bankų uždarymą) iki 
kongresas galės priimti reika
lingus įstatymus.

Kad valdžia garantuotų nau
jus depozitus bankuose, arba 
bent dalį jų.

Kad butų išleisti pagelbiniai 
pinigai, paremti bendru bankų 
turtu.

Laikinai suspenduoti išmokė
jimus auksu ir uždrausti auksą 
eksportuoti..

Sostinėje vaigšto gandai, kad 
Jungt. Valstijos irgi atsižadė
siančios aukso pagrindo, sa
viems pinigams. Valdininkai tą 
griežtai nugina, nors priemo
nes, kurias rušiamąsi panaudo
ti bankų išgelbėjimui, butų to
lygios laikinam atsižadėjimui 
aukso pagrindo. Tai birtų laiki
nis suspendavimas išmokėjimų 
auksu.

Rytoj prezidentas Roosevel
tas bankų reikalais tarsis su 
valstijų gubernatoriais.

nuo aukso 
pagrindo

Washmgton, kovo 6. — 
Prezidentas Roosevelt pasi
savino diktatoriaus tei
ses, paskelbdamas naciona- 
lę “bankų šventę” — užda
rydamas visoj šaly bankus 
iki penktadienio. Taipgi už
dėjo embargo (uždraudi
mą išgabenti) auksui ir si
dabrui.
Iždo sekretoriui per “ban

kų šventę” pavesta pilna 
pinigų kontrolė.

Tai yra tolygai Amerikos 
nuėjimui nuo aukso pagrin
do — penkioms dienoms.

Visos bankinės tranzak- 
cijos griežtai uždraustos. 
Bausmė — 10 metų kalėji
mo.

Austrijos parlamen
to prezidiumas* 

rezighavo
VIENNA, Austrijoj, kovo 5. 

—Triukšmingame posėdyje, ku
riame buvo svarstomas valdžios 
elgimasis su streikuojančiais 
geležinkeliečiais, rezignavo par
lamento pirmininkas ,ir abu vi- 
ce-pirmininkai.

Likęs be prezidiumo 'parla
mentas negalės laikyti savo su
sirinkimų iki prezidentas Mik- 
las sušauks naują posėdį prezi
diumo išrinkimui. Tuo laiku gi 
kabinetas" valdys šalį be parla
mento, f »

Japonai paėmė Je- 
hol provincijos 

sostinę
PEIPING, Chinijoj, kovo 5. 

—Japonijos kariuomenė paėmė 
Jehol provincijos sostinę ir jau 
vietomis pasiekė Didžiąją Chi- 
nijos Sieną, kur iškėlė savo 
vėliavą.

Jehol gubernatorius pasislė
pė Luanpinghsein. Čhinai įsakė 
jį areštuoti kaipo dezertyrą. 
Mirtis jam gręsia, jei jis pa
kliūtų ir į japonų rankas.

Chiniečiai dar stengiasi reor
ganizuoti savo bėgančią kariuo
menę, kad apginti nors likusią 
Jehol provincijos dalį.

Gali dar gyventi dieną, kitą, 
bet išgelbėjimo nematoma, 
trečiam kraujo įleidimui ne
davus jokių pasekmių

MIAMI, Fla., kovo 5. —Chi- 
cagos mėras Antanas Cermak 
miršta. Gydytojai prarado vi
są viltį išgelbėti jo gyvastį, tre
čiam kraujo įleidimui nedavus 
jokių pasekmių. Jis dar galys 
gyventi 24 valandas, gal 48 va
landas, o gal ir ilgiau merdė
ti, bet vistiek jis miršta.

Pirmą kartą per dvi saavai- 
tes buvo leista jį pamatyti laik
raštininkams. Jis išrodęs bai
siai ir buvo aišku ,kad besiar
tinanti mirtis jau uždėjo savo 
žymę. Nors jis randasi deguo- 
nio kambary, bet jo kvėpavi
mas yra greitas ir sunkus. Jo 
kaip stilkinės akys pusiau pri
merktos.

Vakar buvo padaryta skubi 
operacija ir rasta, kad jo plau
čiuose pasireiškia gangrena. 
Atsiranda ir daugiau komplika
cijų. Jis dabar palaikomas gy
vas-tiktai dirbtinėmis priemo-

Vėliausios žinios iš ligoninės 
sako, kad mėras gali mirti dar 
Šiąnakt.

NEW YORK, kovo 5. — Bu
vęs prezidentas Herbert Hoo- 
ver specialiu traukiniu atvyko 
į New Yorką, kur apsistos ke
lioms dienoms .Jo žmona išvy
ko į California prirengti namus 
pastoviam apsigyvenimui.

Prieš pat apleidžiant prezi
dento vietą jis vetavo tris bi- 
liife, vienas kurių skyrė * arti 
biliono dol. karo veteranams.

ASUNCION, Paraguay, kovo 
5.—Senatas vienbalsiai nutarė 
paskelbti karą Bolivijai.

Neoficialia karas tarp šių 
dviejų šalių eina jau septyni 
mėnesiai už Oran Chaco rais
tus.

WASHINGTON, kovo 5 —Pa
sak Dr. Boobe, Hooveris, be- 
prezidentaudamas per 4 metus 
praradęs 25 svarus ir dabar 
sveria 181 sv. ’

NEW YORK, kovo 5. —Gar
siajam technokratų vadui Ho- 
ward Scott tapo paskirtas re- 
eeiveris, jam negalint sumokė
ti $1,640 notos.

įutvarkymui reikalingų 
Kas pirmenis,
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ŠVĘSKITE VELYKAS LIETUVOJ!
Jau tik 3 savaites beliko prisirengti VELYKINEI EKSKURSI
JAI, kuri išplauks dideliu ir greičiausiu

Laivu “BBBMEN”

KOVO 31Di, 1933
Tuojaus kreipkitės į NAUJIENAS
dokumentų ir užsisakykite kambarį ant laivo, 
tas gaus geresnį kambarį.

O kurie nemanote važiuoti Lietuvon, tai pąlinksminkite 
savuosius pasiųsdami jiems nors po keletą dolerių.
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Prezidentui Rooseveltui sudėjus priesaiką ir užėmus prezidento vietą

nuomonę virtam kraštui pildy

nors

Srunfe-Jo vardas

Adresas

ValstijaMiestas

Kaimas

Valsčius Apskr

Padarome Visiems Greitai

PAŠTU IR TELEGRAMA 
DOLERIAIS IR LITAIS

PATARNAVIMAS SKUBUS 
IR SAUGUIdiskusuos apie

Kadangi amerikietis politi
kos keliu beveik nięko nesiti
ki atsiekti lokioj tvarkoj, ko
kia nustato šios šalies konsti
tucija; kadangi interesavimą- 
si politika tarpe vienų ,ir kitų 
rinkimų <gali teikti tik dvasi
nio įpeno, o neturi praktiškos 
reikšmes, todėl ji© ir nesigili-

Konstitucijos jr jjj Vedamos Knygos m 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip 3°s vedamus, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviąis.

Kodėl Amerikiečiai Neinieresuoįasi 
Politika?

ką gaišinąs. Nekalbu čia apie 
visokius konsĮjiratorįus, val
diškų vietų tykotojus, sukčius 
ir kitokius didvyrius, kurie 
politiką vadina lindimą kuo
mi nors pasinaudoti.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Korivertus
Plakatus

Inauguracijos iškilmės pereitą šeštadienj prie Kapitoliaus rūmų, žiūrint j jas iš oro 
Manoma, kad iškilmėse dalyvavo virš šimto tūkstančio žmonių; -- .

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus

........  <"«*-?
■-—-------------

ios reikšmės neturės: temys 
daro, sikai-

Siunčiame Pinigus
Į LIETUVĄ

jeigu dabartinė tvarka negera, na į politiką. Net Ir bateavi- 
tai balsuotojai gali Ją pakeis- mų dienoj jis jaučiasi tik la>- 
ti. Esą, reikia organizuotis ir 
išrinkti tokiurt žmones, kurie 
pačią konstituciją perdirbs. 
Pradėkite balsiai kalbėti apie 
reikalą pakeisti esamas insti
tucijas ir konstituciją ir or
ganizuotis tuo tikslu, ir ar tik 
neatsidursite kalėjime, o jau 
raudonuoju ir šiokiu ir kito
kiu, tai tikrai jumis pravard
žiuos įr persekios. Keisti re
voliucijom keliu savo tvarką 
amerikiečiai bent iki šiol ne
ketina, nes jie mato, kas da
rosi iš revoliucijų kitose šaly-

partija žadėjo prohibiciją pa
naikinti tokiais pat keliais, 
kokiais demokratai galės, jei 
pavyks, bet balsuotojas la
biau patikėjo Rooscvcttu. Ta
rifo ir kitais klausiniais de
mokratų partija nieko aiš
kaus nepasakė. Balsuotojas 
pats nežino, ko tikėtis iš de
mokratų partijos. Bet jis nu
šlavė rcpublikonus su Hoove- 
rhi, kurių platforma yra taip 
pat tuščia, kaip ir demokratų. 
Jis tikisi iš Booscvelto alaus. 
Bet jis <nežino, kaip greitai, 
kokis tas alus bus, kaip bran
gus ir iš viso, ar gaus jis? tą 
alų. Apart šito, gali susirasti 
13 valstijų, kurios balsuos 
prieš prohibioijos atšaukimą, 

Dažnai tuomet balsuotojas pasijaus, 
Balsuoja kad ir už Rooscvcltą balsavi

mas buvo bergždžias^ Perci-

pakeisti, negi prašalinti. Dide
lis vargas butų nors vieną se
kretorių pakeisti. Sekretoriai 
nėra kongreso nariai. Su jais 
nelengva susitikti ir kongres- 
manams, ne tik piliečiams. 
Anglijos ministeriai yra par
lamento nariai; jie sėdi sykiu 
su kitais atstovais ir dalyvau
ja krašto reikalų svarstyme. 
Jeigu kuris atstovas nori pasi
teirauti apie kurios nors mi
nisterijos darbus arba turi 
kritikos ir, užmetimų, ministe- 
ris turi paaiškinti. Ministeriai 
yra atsargus savo darbuose, 
vengia suktybių ir apsileidi
mų, nes bile atstovas! gali imti 
spirginti valdžią, sukelti prieš 
ją kilų atstovų ūpą ir tuomet 
valdžiai gali būti galas. Kas 
kita Amerikoj Atsimenu, kad 
vienas prezidento sekretorius 
tiesiog iškoliojo kougresma- 
nus, kuomet jie pasikvietė jį 
kokios ten investigacijos da
rymui jo departamente.

Daleitkimc, galų gale, kad 
balsuotojams pasisektų išrin
kti patikėtinus visuomenes 
draugus į prezidentą, senato
rius ir kongresmenus. Da yra

nę Jkonferenciją,. kaip jis jau vyresnė jėga už 
tapo iš ministerijos išmestas. 
Anglijoj tai liberalams, tai 
Darbo Partijai, tai konserva
toriams pavedama kraštą val
dyti. Kaip tik valdžios darbai 
nepatinka parlamento didžiu
mai, surandamas priekabis 
kokį nors klausimą 
balsuoti valdžiai nepasitikėji
mą. Jeigu valdžia tikisi, kad 
gyventojai nesutinka su par
lamento 
paleisti parlamentą 
pragfc gyventojams 
naujus atstovus, 
tuo tikslu dabar 
vienas reichstagas po kito. Bot' turi sutikti su šitų 
Vokietijoj dabar maišatiene, nuomonėmis 
nesi yra 
nori sunaikinti respubliką ir 
nepaiso pripažintų taisyklių. 
Europos konstitucinės valsty
bės duoda progos ir galios 
balsuotojui kontroliuoti savo 
valdžias visą laiką. Amerikos 
konstitucija leidžia piliečiui 
valdžią išrinkti, ^^‘Ueleidžia 
jos nuversti ir jos 'kontroliuo
ti. -Čia prezidentas paskiria 
sekretorius (ministerius) bal
suotojų nesiklausęs. Preziden-

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

Inauguracinė .paroda
garsiojoj Washingtono Pennsylvania Avė. gatvėj buvo surengta didelė paroda, kuri praėjo 

pro šalį prezidento rūmų—-Baltojo Namo.

juos — tai 
Jungtinių Valstijų augščiau- 
eias Teismas, susidedantis iš 
devynių senių, kurie niekam 
nėra atsakomingi, nieko ne-* 
paiso ir turi teisę pasilikti tei
sėjais visą amžių. Tiesa, ka
da vienas tų teisėjų miršta 

iškėlus arba dėl karšutčs iMMiįgnuoja,

jie pikčiurnaus ar 
ne, jų opinija ne

svarbi. Jie valdžios nepakeis 
per 1 metus. Išrenkamo prezi
dentą 4 metams, senatorius 6 
metams, kongresmenus, gu
bernatorius ir miesto merus 4 
melams ir politikoj galime 
eiti miegoti. Prašalinti išrin
ktus valdininkus beveik nėra 
galimybės. Didelės suktybės, 
dideli skandalai ir daug lėšuo- 
jančios keblios investigacijos 
kartais prašalina kurį valdi
ninką, bet tokie atsitikimai 
reti ir ne nuo balsuotojų pri
klauso. Balsuotojas, kaip sa
kiau, po rinkimų dienos gali 
eiti gulti ir laukti kitų rinki
mų. Kuomet jo išrinktoji val
džia elgiasi taip, kaip tik 
nori; kuomet balsuotojas ne
gali jos prašalinti net už pa
žadų laužymą, jai nėra reika
lo su juo skaitytis. Ji daro 
viską, kas jai ir jos sėbrams 
naudinga. Ar reikia tad stebė
tis, kad Amerikos pilietis nc- 
siinteresuoja partijomis ir po
litika, o balsuoja už “geres
nį” asmenį? Konstitucijos tvė
rėjai pasirūpino įvesti tokią 
sistemą, kad pilietis nekištų 
savo nosies į valdžios reika
lus, išėmus rinkimų dienas. 
Ir tos beveik nieko nereiškia, 
kaip vėliau paaiškinsiu.

Anglijoj, Francijoj, Vokieti
joj, Danijoj, Švedijoj ir dau
gely j kitų šalių valdžią gali
ma pakeisti į vieną dieną. 
Kaip tik parlamento didžiu
ma nubalsuoja ministerių ka
binetui, kuris tikrumoj yra 
valdžia, nepasitikėjimą, visi 
ministeriai netenka vielų. 
Naują kabinetą pavedama • nu
daryti opozicijai. Vienu laiku 
Francijoj valdžios buvo taip 
dažnai keičiamos, kad minis-

iprezidentas paskiria Jdtą. Bet, 
pašalinti jo jau lievoik merą 
būdų, šitie (teverti seniąi ir 

nusistatymu, ji gali konstitucįją ir visus (kitus .įsta
te duoti-tymus ir teismų nuoąprend- 

išrinkti nius gali aiškinti, kaip tik 
Vokietijoj jiems patinka. Ir prezidentas J 
renkamas j ir kongresas, ir visi piliečiai 

~*'j teisėjų 
nuosprend- 

stiprios jėgos, kurios žiais. Rodos, kiekvienas mo-' 
kanlis skaityti supranta, kad 
šios šalies kųn^titucįja lai-į 
duoja visiems žodžio ir spau-i 
dos laisvę, bet Augščiaušiaš 
Teismas ne sykį yra įrodęs,, 
kad tai no visųi tiesa.. .Kon-į 
greso ir valstijų leidžiamieji' 
įstatymai bile ikada gaji tapti 
atmesti AukšoiaUšiojo Teismo,, 
Juk ir prohiiiicijos pykinimo’ 
įstatymai ir reguliacijos kar
tais visai prieštarauja konsti
tucijos pagrindams, vienok 
minėtasis teisinasi r už ją stoja 
ir bile ką dek jos užgiri a. Daj 
keisčiau, kad teisėjai nevisuo- 
met vienodai sprendžia. Pav., 
1917 nietais Augščiaušiaš Teis-; 
mas rišo minim’alių algų įsta
tymo konstitųciališkumą. Vie
nam teisėjui nebalsuojant, 
balsai pasidalijo lygiomis (4 
už ir 4 prieš). Gi 1923 m. tas 
pats teismas 5 balsais prieš 4 
pripažino, kad minimalių al
gų įstatymas yra prieškonsti-; 
tucinis. Daugely j kląusimų' 
patys teisėjai nesusitaiko, bet 
didžiumą balsų užkaria savų
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Kada parlamento tarimai 
nėra galutini, o suvaržyti se
nato gailia juos atmesti ir pre
zidento jėga vetuoti; kada val
džios kabinetas skiriamas pre
zidento ir parlamentas nega
li jo nuversti arba pakeisti 
atfba bent kontroliuoti; kada 
ne prieš ką neatsakomingas 
senių iki mirties tarnaujančių 
teisėjų Aukščiausias Teisimas 
turi daugiau galios už kongre
są, sonatą, prezidentą, valsti
jų lęgislaluras ir visus kitus 
teismus, — Amerikos pilietis 
nemato galimybės balsavimai* 
įsisteigti gerą valdžią. Nors 
išrinksi ir gerą valdžią, bet į 
ką ji pavirs per 4 metus, kuo
met balsuotojai neturi jėgos 
ją kontroliuoti, kajp ji yra 
kontroliuojama tūlose kitose 
šalyse? Amerikos pilietis su
pranta arba bent instinktyviai 
jaučia, j<ad nuo ąiplil&os jis 
yra .atstumtasis*VisĄ jo ^politi
ka tik rinkimų dienoj, ir ta 
-pati sukasi apie asmenis, o ne 
'dienos įklaiisimiis.

Gudrus žinohes sako, kad

Neskaitant nereikšmingų 
mažų organizacijų, Amerikos 
vira politika yra vedama dvie
jų partijų — republikonų ir 
demokratų. Skirtingumo tarp 
tų dviejų partijų, kaip visi ži
no, beveik nėra jokio. Jeigu 
ne politiškų darbų tykojimas, 
jnodvi susilietų į vieną. Lo
kaliuose rinkimuose dažnai ir 
susilieja. Dabartinėj Amerikos 
valdžios sistemoje net jokios 
partijos nereikėtų. Užtektų 
prieš rinkimus susiorganizuo
ti valdiškų vietų tykotojams, 
grafteriams, tarifu suintere
suotiems fabrikantams ir ki
tiems lengvos duonos apašta
lams ir išstatvti savo kandida
tus į visas valdiškas vietas. 
Balsuotojas nepaiso 
jis virtai nebalsuoja, 
tik papirktas, arba paprašyt 
arba dėl keliamo jomarko tuose Thikimuosc 'balsuotojai 
balsavimo kampanijose, arba išliejo tulžį prieš Hooverį. 
kad išliejus tulžį prieš kurį Dabar jie lauks 4 metus, kol 

kandidatą. Belas alsiti- galės tą patį padaryti Roose- 
kimas, kad prezidento rinki- veltui arba vėl užgirs jį. 
muosc dalyvautų nors pusė tuos ketverius metus jie 
piliečių. Profesorius Merriam 
net knygą parašė apie Amcri- ką Rooseveltas 
kos piliečio apsileidimą bal- tys apie valdžios darbus laik 
savimuortc. Jis įrodinėja, kaip .mačiuose 
gyvai dalyvauja politikoj tu-. tai tarp savęs. Ar jiems paliks 
lų šalių piliečiai, ir siūlo mc- ar ne, 
todus privertimui amerikiečio rėkaus 
balsuoti. Hooverio komisijos 
pirmininkas AVickresham, ku
ris tyrinėjo .prohibiciją ir 
kitus dalykus, tiesiog siūlė 
bausti piniginiai ir kalėjimu 
tuos piliečius, kurie nebalsuo
ja. Visokios, gerų norų organi
zacijos ir darbuotojai deda 
nemaža pastangų, kad įkalus 
piliečiui vartoti savo teisę rin
kimų laike. Laikraščiai ir žur
nalai lipa piliečiui ant spran
do už nesiinteresavimą pčtfti- 
ka. Už valdininkų suktybes, 
kvailybes, veikimą prieš kraš
to gerovę kaltinamas yra pi
lietis. Sakoma, kad amerikie
tis neužsitarnauja geresnės 
valdžiusi, negu jis turi, nes jis 
ją išrinko. O jei rinkimuose 
nedalyvavo, tai jo apsileidi
mas esąs kaltas: jis ncinlere- 
suojasi politika ir leidžia vi
sokiems sukčiams ir valslvbi- 
niai ncsupcrčticnis asmenims 
• valdžią patekti. Ištikro, jei
gu nebūtų leidžiama eibės; pi
nigų rinkiniams [pagyvinti, 
retas pilietis jais intercsuolų- 
si. Lokaliais rinkiniais jie da 
šiek-tiekl interesuojasi, todėl, 
kad pažįsta kandidatus arba 
kokiame nors klausime kandi
datai skiriasi; kartais bando
ma įsipykusį valdininką pra
šalinti arba patinkamą vietoj 
palikti. Prezidento rinkimai 
supuola su lokaliais rinki
mais, lodei pasidaro patogu 
ir už jį balsuoti, šiaip prezi
dento rinkimuose dalyvautų 
žymiai mažesnis balsuotojų 
skaitlius, negu' dabar daly
vauja. Ir balsuojantis pilietis 
ne už kokį nors klausimą, ne 
už partijos platformą balsuo
ja, o už asmenį. Pavyzdžiui, 
įsipyko jam republikonų ad
ministracija ir jis balsuoja už terių pirmininkas nespėjo 
Rooscvcltą. Nors ir Hooverio Londonan nuvykti į tarpiauti-
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5,000-iai bedarbių fe 
deracijos kovo 4 d 

masiniam mitinge

už rašymų grasinančių 
Armourų šeimynos na-

Specialistas iš 
Rusijos

žada biurų atidalyti po prie
žiūra federalio rezervo ban
ko Chicagoje prie Adams ir 
LaSal 1 e gt.

“Limburger” suris ir 
bomba buvo perdaug 
lietuviui I Ažukui

Rengia paskaitų temoje aukš 
tas kraujo spaudimas ir žan 
dų surakinimias.

Planuoja pinigų mai 
nymo biurą biznio 

palengvinimui

Įvyko šeštadienj, Chicago Tem
ple svetainėje; ūpo pakilimas 
ir entuziazmas pas bedar
bius.

Kapitonas 
Pasauliniame kare

1’f>. i '1

15,000 bedarbių da 
lyvavo “bado” de

monstracijoje

vieno do- 
smulkias

of lakiečiams bemitin

Pirmadienis, kovo 6, 1933

Dain. Stasys Rimkus 
rengia koncertą 

Roselande

rasęs. 
jam

per-
nuo

Kovo 11 d., šeštadienį įvyks
ta Stasio Rimkaus koncertas 
Roselande Strumilos svetainėje,

J. M. LOCAITIS
(ELIAS and CO.) 

6255 S. Western Avė

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kusdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedčliomis r
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

stambias banknotas 
lerio banknotas 
metalines monetas.

Manoma biurų atidaryti bu
vusiuose National Bank of the 
Republic rūmuose, prie Adams 
ir LaSalle gatvių. Biure bus 
atidaryta 85 langeliai. Smul
kius pinigus parūpins federa
lio reservo bankas Chicago j. 
Po to banko priežiūra biuras 
veiks, jeigu bus įsteigtas.

Suėmė du piktadariu J. Ažuką 
ir C. Szeszycki; bombos ge
rokai sužeistas

Stambesnieji Chicagos ban- 
kieriai ieško būdų palengvinti 
apsunkintą biznio situaciją, ku
rią sudarė šeštadienį paskelb
tas trijų dienų bankų morato
riumas. Tam tikslui mano įs
teigti biurą, kur krautuvinin
kai ir pirkėjai galės išmainyti

Apie 15,000 bedarbių šeštadie
nį dalyvavo ‘‘bado” demonstra
cijoje, kurią komiVnistų organi
zacijos suruošė protestui prieš 
pašalpų numažinimą. Demons
tracija praėjo ramiai, išskyrus 
mažą incidentą prie Clark ir 
Randolph gatvių. Tūlas žmogus 
nuplėšo nuo stiebo komtfnistų 
vėliavą, kurią nešė negras, ir 
ją pradėjo trampyti.

Prezidentas Herbert Hoover ir išrinktasis prezidentas Franklin D. Roosevelt va 
žiuoja į Kapitelių, kur Roosevelt sudėjo priesaiką ir užėmė Jungt. Valstijų prezi 

dento vietą, o buVęs prezidentas Hoover pasitraukė į privatinį gyvenimą.

Jaunas juodrankis 
W. J. Radavičius ati
duotas f. grand jury

Liet. Moterų Drau 
gija “Apšvieta” 

darbuojasi

PIRMA VELYKINĖ EKSKURSIJA
Išplauks KOVO 31,1933 

Laivu “BREMEN”
(Iš New Yorko į Bremeną) į 6 dienas ir iš ten Gelžkeliu į Klaipėdą

| Klase į vieną pusę.......... $101 B0
166.50
- *5.00

Suimtas 
laiškų 
riams

IDlBNT

J. M. Locaitis
' Noriu pranešti visiems lie
tuviams, o ypatingai tiems, 
kurie per mane darė bent ko
kį biznį su Uniuersal State 
Banku, kad mes dabar atida
rėme ofisą ir esame pilnai pa
sirengę patarnauti savo tautie
čiams sekančiuose reikaluose:

Panaujiname morgičius ir 
iškolektuojame nuošimčius. 
Inšiuriname namus, rakandus 
ir automobilius. Mainome f ur
mas ir namus ant morgičių. 
Perkame Lietuvos Laisvės Bo
nus už “cash”.

Taipgi reikalingiems duoda
me rimtų ir naudingų patari
mų veltui. Prašome atsilanky
ti. Atminkite tą, kad “nauja 
šluota visuomet geriau šluo-

Vakar ir šiandien 
Juozas Ažukas, 3301 
Avė., lopė savo lengvų

Įvyks kovo 11 d., Strumilos 
svetainėje; daug artistų įei
na į programų

pasiplėšė. Įvykio įdomu- 
yra štai kur. Netoliese 
švento Kryžiaus bažny- 
tuloje svetainėje, tų patį 

vakarą vyko mitingas, kuria
me susirinkęs Town of Lakie- 
Čių būrys svarstė, kaip kovoti 
su plėšikais.

Kai kurie nurodė, kAd jie

Mitingavo kaip ko 
voti su plėšikais, o 

šie apkraustė 
bažnyčią

Kovo 2 d. apie vidurnaktį 
nežinomi piktadariai įsilaužė į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią Town of Lake ir pavogė 
nuo Šv. Doloros altoriaus dė
žutę su pinigais.

Bet tai ne pirmą kartą va
giliai 
mas 
nuo 
čios,

lietuvis Į 
Auburn 
gėrimų 

krautuvės priešakį, kurį išardė 
dviejų piktadarių padėta bom
ba. Explozijai įvykus išbyrė
jo langai, į šipulius išlakstė ir 
pats Ažukas panešė žaizdas 
galvoj ir rankoj.

Kiek laiko prieš tai tie pa
tys., du piktadariai, spėja Ažu
kas, ištepė jo automobilio vi
durį dvokiančiu “limburger” sva
riu. Bet būdamas kantrus, nie
ko nesakė.

Bet kuomet, kovo 3 d., apie 
11 vai. naktį pamatė prie krau
tuvės slenksčio padėtą ryšulį, 
kuriame buvo bomba, jo kan
trybė išsisėmė. Norėdamas iš
vengti sprogimo, šoko prie 
bombos, kad ją numesti į šalį. 
Bet ši pasiskubino sprogti.

Nužiūrėdamas kas kaltinin
kai, Ažukas areštavo J. Stan
kų, buvusį kalinį, 3341 Auburn 
Avė., ir C. Szesszycki, 928 West 
33rd St. Nukentėjęs sako, kad 
Stankus jam keršija už tai, 
kad kartą jį išmetė iš savo 
krautuvės.

Wallace J. Radavičius, 18 me
tų lietuvis, mėgėjas kumštinin
kas, 914 West 18th Street, šeš
tadienį buvo atiduotas į fede- 
ralę “grand jury”, po tardymo 
kuTį vedė pašto inspektoriai ir 
United States komisionierius 
Edwin K. Walker.

Radavičius buvo suimtas už 
rašymą grasinančių laiškų tur
tingos Armourų šeimynos na
riams, kuriuose reikalavo pini-

i virsta į tikrą “sąrančių” plė- 
gą, kad Town of Lake žmogus 
neturi jokio apsaugojimo. Vi
si ieškojo būdų kaip save ap
sisaugoti nuo tų “sąrančių”.

Nebodami apie mitingą ir vi
sai nesirūpindami apie karštus 
oratorių spyčius, keli plėšikai, 
mitingui dar neužsibaigus, iš
lauže priešakines šv. Kryžiaus 
bažnyčios duris ir apkraustė, 
sakoma, altorių.

Tai matyti butą tikrų šelmių, ,1(mh h. Indiana Ave 
kad galėjo tokią skriaudą pa- -............ ...........
daryti šventai Dolorai, išnešda
mi sutaupytu^ pinigus. Kiek 
pavogta, nežinia, bet spėjama 
apie $5.

Dėžutė dabartiniu laiku ran
dasi New City policijos stoty
je, kur policija ieško 
pirštų ženklų.

Kiek teko patirti, šis koncer- 
;tas bus įvairus, nes turės gerą 
I programą. Jame dalyvaus se
kami asmenys: dainininkas 
Rimkus, soprano A. Oželis, trio 
Seserų Kalvaičiučių ir p-lės Bal
čiūtės, atsižymėjęs komedian
tas Ku*pšis, akordinistas A. 
Shemet su savo draugu Anta
nu, pianiste Aldona Briedžiute 
ir šokėja JosdĮihine Alėta.

Po šio įvairaus koncerto bus 
’ balius ir šokiaį iki vėlybos nak
ties.

Kadangi dainininkas Stasys 
Rimkus yra dą’pg dainavęs Chi- 

Įcagos lietuviams laidotuvėse ar 
I šiaip parengimjiA)se ,tai manau, 
kad 11 kovo atsilankydami 
skaitlingai į jo koncertą suteik
sime daugiau energijos Rim
kui dalyvauti, .įįęĮtųvių tarpe at- 

i eityje.—Senas, Petras.

Tarp Chicagos 
Lietuvi'/

“Jei ne gerumu, tai spėka...”
Kalbėtojas užbaigdamas sa

ko, “jei darbinihkai nenorės 
išmirti badu, jie turės susior
ganizuoti į vieną galingą ar
mijų ir jei ne gerumu, tai spė
ka turės paimti tą, kas jiems 
priklauso.” Ir čia nurodė į is
torijų, kad nei vienas darbinin
kų laimėjimas nebuvo gautas 
veltui iš valdančios klases, o 
buvo laimėtas per darbininkų 
atkaklių kovą.

Gana įdomių dalykų pasakė 
ir visi kiti kalbėtojai, bet jų 
citavimai užimtų perdaug vie
tos ir laiko, žodžiu sakant, šis 
masinis mitingas parodė, kad 
daugiau trijų metų badavimas 
nėra sunaikinęs darbininkų 
dvasių ir kad jie belaukdami 
gerovės pradeda suprasti, kad 
tas gerovės prisiartinimo lai
kas priklauso nuo jų pačių.

J. A-la.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Ave. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming poot.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
s e rėdo mis iki 7 v. v.

Du Maxwell stoties detektyvai 
pereitą savaitę jį areštavo ne
toli namų, kuomet laukė pa
siuntinio su pinigais nuo Ar- 
mourienės, gyvenančios Lake 
Fpręste, . Iš, jps reikalavo $6,- 
000.

Tardomas Wallace J. Radavi
čius prisipažino laiškus 
Komisionierius nustatė 
$10,000 kauciją.

Town
guojant ir ieškant būdų ko
voti prieš vagis, jie apvogė 
šv. Kryžiaus bažnyčių.

iras. ‘Prelegentas bus Dr. S. 
Naikelis, kuris daug laiko pa
šventė prisirengimui prie šios 
taip svarbios paskaitos. Pa
skaitų rengimo komisija kvie
čia visus vyrus ir moteris 
skaitlingai atsilankyti antra
dienį, kovo 7 d., 7:30 vai. va
kare, Mark White Sųuaro, Par
ko svet., Halsted ir 80-tos gat
vių, kur išgirsite savo sveika
tai naudingų patarimų. Įžanga 
veltui.

ANTRA EKSKURSIJA
(Rengiama su Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga) 

Išplauks BALANDŽIO 22,1933 
Laivu “GRIPSJ10LM”

l Švediją, ir iš ten su persėdimu į Klaipėdą.

Klase į vieną pusę .............. $92 00
153*50 

*5.00 
Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

Antradienį, kovo 7 d., įvyks
ta Liet. Mot. Dr-jos “Apšvie
ta” paskaita sveikatos klausi
mu, temoje Aukštas kraujo 
spaudimas ir žandų surakini-

Amerikos Bedarbių Federa
cija, kuri yra pasisklaidžius 
po visas Jungtines Valstijas, 
kovo 4 d. po visų šalį laikė de
monstratyvius masinius mitin
gus, kuriuose buvo išneštos re
zoliucijos ir pasiųstos naujam 
prezidentui Rooseveltui.

Tose rezoliucijose primena
ma prezidentui, kad jis neuž
mirštų pats savo žodžius, ku
riuos yra pasakęs rinkimų kam
panijoj apie panaikinimą be
darbės ir grąžinimą šalies į 
gerbūvį.

Chicagos darbininkai, drauge 
su bedarbiais, kovo 4 d. susi
rinko į masinį mitingą Temple 
svetainėj prie Van Buren ir 
Marshfield gt. Susirinko apie 
5,000 darbininkų ir bedarbių.

Revoliucingas kalbėtojas
Mitingas prasidėjo apie 3 v. 

po pietų ir tęsėsi ligi 6 v. vak. 
Buvo 5 geri kalbėtojai, iš ku
rių gal trumpiausią, bet įspū
dingiausią kalbą pasakė Bedar
bių Pildomojo Komiteto 
pirmininkas J. P. Jonės, 
kutiniu kalbėtoju buvo 
statytas Carl Berreiter 
Darbininkų Lygos. Tokį kalbė
toją tenka Amerikoj girdėti 
pirmą kartą. Jo aiškus- balsas, 
gerai suformuoti, tiesiog revo
liuciniai sakiniai įkvėpė į vi
rtu susirinkusius didžiausį«en- 
lliziazmą. Ka^aiy-’^trattkią 
jo kalbą aplodismentai virto 
tikromis avarijomis.

Išnešė rezoliuciją nepirkti 
“Tribūne”

Pertraukoj buvo išnešta re
zoliucija, kad darbininkai ir 
bedarbiai nepirktų “Tribūne”, 
nes tame didlapyje pasakyta, 
kad bedarbiams nereikia nieko 
duoti, jie esą patys turi sau 
susirasti pragyvenimą.

Kalbėtojas Carl Berreiter 
primindamas tą rezoliuciją pa
sakė: “Jus tik priėmėt rezo
liuciją, pasmerkiančią ‘Tri
būne” už jo aiškų prieš bedar
bius nusistatymą. Bet aš”, sa
kė kalbėtojas, “į šį dalyką žiū
riu visai kitaip, čia ‘Tribūne’ 
padarė daugiau negu visi ra- 
dikališki laikraščiai. Jis pasakė 
darbininkams ir bedarbiams 
aiškiai kapitalistų nusistatymą, 
ir aš”, tęsė kalbėtojas, “tam 
pilnai pritariu, kad darbinin
kams ar bedarbiams nereikia 
duoti nei cento. Jie nėra verti 
nieko, jeigu jie būdami milio- 
ninėse armijose negali tai, kas 
jiems priklauso, pasiimti pa-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus iigyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: ’ Kasdic nuo 10 valandos ryto iki 1 
Valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Ave,___ Tel. Crawford 5573

patinote. libandtian vfeokta Hni- 
mantas, bst »* vhnaa napagalbtio 
man. Draugai 'takomendnvo man In
karo Pidn-BxpeHcri ir tik po dvUjų 
Uaheplmų Juani visi mano skaus
mai pranyko. Paln-Bxp«l!arh yra 
geriausias U visų Hnlmentų.”

J. ». 
Lookport, N. Y.

Rengia “Bunco Party”

Aukščiau minėta draugija 
rengia “bunco party” kovo 19 
dieną Sandaros svet., 3227 S. 
Halsted St. Dr-jos valdyba su 
darbščią j a komisija, kuri susi
deda iš 
Jakubkicnės ir M. Aleksiunie- 
nes, dirba išsijuosę, kad šis 
vakarėlis butų pasekmingas vi
sais atžvilgiais. O musų darbš
čiosios apšvietietės dirba rank
darbius bunco prizams laimėti; 
taipgi bus užkandžiai ir arba
tėle. Taigi nepamirškite sek
madienio 19 d. kovo. -—A. B.

' lYCAMETROMz—i___________ _

-—ĮF /SOMeBSDYS IN 

mO,, 5 to «© us ’

PAIN-EXPELLER
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16cSubscription Rate*:

PREZIDENTO INAUGURACIJOS KALBA

žiedas

apkaltos

labai toli

•tuščias

jos šaltas ir išbąlu

tuščias

apie valdžios pareigas rūpintis visuome

SLA. SEKRETORIŲ RINKS NARIAI

aušo.
nuo

$8;00 
4.00 
3.00 
1.60

Ir šitai tarp jų su savo šunų 
ruja pasirodė Senas žmogžu-

; alkis šaukė 
Kas jus-?”

vėl pamatyti sa 
Jis buvo

už krišta-
— baltoje 
pakrantėje

tuščias
Ten juokas ir dainos, 

Ratas 
rutulys sustoja, am- 

rodydamas amžinų, va-

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę 1789 S. Halsted SU Chicago, 
IU Telefoną* Roosevelt 8500.

kitoje
— pasigirdo — 
aršus šunų lo-

šeštadieni “Naujienose” buvo jdėta trumpa žinia, 
kad. SLA. Pildomoji Taryba vėl! negalėjo išrinkti' pa
stovų sekretorių, todėl1 ji nutarė pavesti jo rinkimų pa
tiems Susivienijimo nariams. Pildomoji Taryba nomi
navo kandidatais Dr. M. J. Viniką ir M. Raginską.

Su pasitenkinimu mes galime pastebėtų kad. Pil
domoji Taryba, galų gąle, priėjo tų pačių išvadų iš sflr 
sidėjusių aplinkybių, kokių tūlas laikas atgal' buvo pa>- 
dariusios “Naujienos”, būtent, kad jeigu viršininkai 
tarp savęs nesusitaria dėl kandidatų, tai tegul spren
džia organizacijos nariai.

Bet išstatymas tų dviejų kandidatų, kuriuos P. 
T-ba nutarė pasiūlyti, nariams galės jodyti ne visai, 
aiškus., Konstitucija reikalauja, 
pirmenybė “sekančiam kandida

keliauninkai 
kaulus paliHtii žemėje, 
niekam- nepriklauso.

i Tai buvo Miguelio rinktinė*
Nuo krašto iki krašto, nuo 

(žemyno- iki*, žemyno; žinia pa- 
•plito po paaąulį; rasta pasa
kingi klodai aukso žemoje, ku- 
’ri niekam nepriklauso* Visi 
benamiai ir likimo skriaudi 
mi laimės ieškotojai j 
;Magehw užlajos pakitę, 

paskui, keliauti tolįąų. Jie
• stengėsi pirmutiniais ar 
'kutiniafs ųįtęldyti žemės

lios erdvės; nemirtingo šešėlio 
uždanga paslėpė neišmatuoja
mą tolį. Jis nusijuokė...

Gyvenimas 
daiktas, 
kų ir dainų 
sibaigia, 
tarp pragariško gyvųjų kvato
jimo taip toli, toli...

Jam pasirodė, kad vėjas at
neša dainos garsus iš tolimo 
pasaulio...

Ne: tai buvo šunų lojimas,— 
šunų, kūriuos plakė botagu Se
nas žmogžudys...

Kiti paikvaišėliai patikėjo 
aukso dievu ir ėjo savo nepa
laidotais kaulais paženklinti 
beviltingą kelią į pietus...

Visų kelių klajokliai, visų 
•tautų išguitieji ėjo ieškoti pri- 
gavingą geltoną metalą ten, 
kur viskas virsta į nieką, į 
žmonių vilties kapus, į beviltin- 
gus amžinus rukus žemės, ku
ri niekam nepriklauso...

(Galas)

žmogus iš Gutjereso sodybos 
pranyko paskutinis.

Jis ėjo vienas, ėjo išdidžiai, 
visai nežinodamas to, kad ne
užilgo praeis pro šąli savo sū
naus kapo.

Sunaus vardas nebuvo užra
šytas ant kapo. Gyvendamas, 
jis neturėjo nei tėvynės, nei 
Dievo. Už tai jis ir pasivadino 
Bevardžiu. ,

Ir greitos tėvo rogės turėjo 
perlėkti per sunaus kaulus.

| Ligi tos dienos gyvenimas 
jam nepriklausė: rytoj jis pri- 
iklausys jam. Dąr vienas “ži
nojo kelią’’; dar viena fanati
kų rinktinė grimzdo į begali
nę naktį, kad savo kaulais pa
ženklinti vargingą kelią į pie-

Jų dviejų sielose, jų dviejų 
gęstančioje sąmonėje pradėjo 
šypsotis jausmas begalinio pa
saulio...

Juodu dairėsi aplink tarp 
dūkstančios audros. Beribė slė
gė juodu savo rate; juodu at
sidūrė prieš amžinybę, toli nuo 
žmonių, apleisti Dievo.

Gyvenimas 
daiktas 
neapykanta ir meilė 
sutrupa 
žinai 
iandą, šaltą valandą, kuri skel
bia: “Niekuomet“.

Tada jis dar kartą suleido 
savo pirštus j jos durnų spal
vos plaukus...

Jis dar kartą pabučiavo jos 
lupa
sias lupas, kurios pirma buvo 
raudonos, kaip žiedas...

Moteris užmerkė akis ir jos 
galva nusviro į sniegą...

Jis bus jai paskutinė apgau- 
ba... jai, kuri būdama mergai
te, atsidavė saulės spinduliui... 
Amžinybės užimąs kilo iš gi-

Taip, tai buvo!;Miguelio rink
tinė. Pakeliui, kur buvo išmė
tyta mirusiųjų kaulai, mėnesis 
po mėnesio, metai po metų, 
turėjo žmonių griaučiai kloti 
paviršių žemės, kuri niekam 
nepriklauso. Gherardo ir Vini- 
pego urvas, iškirstas amžina
me lede, turėjo būti pats toli
miausias ir, gal būt, paskuti
nis prieglobstis.

Tai buvo Miguelio rinktinė.
Keli baltaodžiai, daug indė

nų, daug rogių, didėlės rujos 
vilkų-šunų po vadovyste Seno 
žmogžudžio. Aukso drugys pa
gavo ir jį, ir atvijo į šią pusę 
vandenyno 
vo žemyną. Jis buvo senas, 
bot vis dar pasiliko toks pat 
žmogus, kokis buvo Kočabam- 
be GUtjereso* sodyboje.

Dabar jis stovėjo čia, neju
dėdamas. Jis su didžiausiu at
sidėjimu žiurėjo į veidus žmo
nių, kuri'e buvo ištraukti1 iš 
sijiego.

Staiga- jis. suriko:
—Tai. tu.!... Tai! tu T.,
Ir Senas žmogžudys ranka 

uždengė1 savo akis* kuomet Ri- 
tii žmonėm žiurėjo^ ji jį- su> nusi
stebėjimu.

[Paskui jis nusijuokė.
Tai buvo tas girgždantis 

sarkastiškas jUoka&i ’ kuris 
skambėjo Bevardžio balse.

Jis pažiurėjo p begalinę snie
go dykumą, į vargingą kelią 
.tarp amžinų „ sniegų...

Paskui,, laikydamas revolve
rį rankoje, jis savo rinktinei 

idavė įsakymą: įsakymą ke-' 
liauti toliau. Įsakymą palikti 
tuos, kurie neturi teisės gy- 
yenli.

Supliauškėjo botagai, pluk
dami* šunų-vilkų nugaras. Pir
mosios roges smarkiai nušliau
žė pirmyn, sukeldamos sniego 
stulpus, ! i

tikš įstatymas užėmęs, l^rii 
niekam neprikluso. įstatymas 
griežtas; ųepe^maldaujamas: 
nei .pasitikėjimo, nei pasigailė
jimo žmogui; kurie- išdavė.

Ir Senas žmogžudys pareiįh 
ke savo, žmonėms.:.

Toli 
pasaulio pusėje 
pasivaideno — 
jimas.

“Gyvenimas 
daiktas“.

Bet štai juodu pamatė ugnį, 
Taip, tai buvo ugnis, ten bu
vo žmonės kelių mylių atstu
me. Keliauninkų ugniavietė.

Juodu jau nebejautė savo 
rankų; sniegas juodu rišo; mig- 
dino, kojų daugiau nebebuvo; 
Na, bet kas čia tokio?

“Gyvenimas 
daiktas“.

Bet ugnis švietė visą naktį 
iPaskui užgeso. Tur būt, 
Aušra niekuo nesiskyrė 
nakties: buvo tokia pat 
ir monotoniška.

Dar girdėjosi - 
lįnėmis sienomis 
Magelano užlajos 
— gyveninio linksmybių barš
kučiai, ten, pasaulio prekyvie
tėje... Girdėjosi dainos, senos 
Kastilijos dainos, kurioms 
akomponavo ritmiška mandali- 
na ir vėjo dvelkimas...

Kiti pakvaišėliai, kiti pa
smerktieji mirti keliavo ten su 
šunimis ir rogėmis, gyvųjų 
žmonių pragaro link.

Jie priėjo, pamatė sniege du 
kunu. Sustojo.

“Kas tu
Pakėlė.
Lėtai, lėtai sugrįžo gyvybė. 

Atvėrė akis. Jiem dviem davė 
išgerti karštos arbatos, degi
nančio spirito 

, “Kas jus?
' Tai buvo kiti pakvaišėliai;, 
kiti geltono metalo, suvilioti 

kurie ejp savo 
kuri*

—Juodu mane išdavė.
■ Botagais juodu tapo nuva
ryti nuo rogių.

Nejudėdama, su plačiai at
vertomis akimis, d,u pasmerktu 
mirčiai žiurėjo, kaip Miguelio 
rinktinė nyksta begalinėje nak-

Prezidentas Franklin Delano Roosevelt, atlikęs 
priesaiką, pasakė gana drąsią kalbą, trumpai išdėsty
damas savo programą. Ji skambėjo visai ne taip, kaip 
tos įkyrėjusios buvusio prezidento Hooverio deklama
cijos apie Amerikos “institucijų-”' šventumą, apie “tur
tingiausią pasaulyje” tautą ir gerovę, kuri “greitai” 
sugilsianti, jeigu tik žmonės nenustosią pasitikėjimo 
šios šalies ateitim. Bailiems konservatoriams Roose- 
velto kalba galėjo atrodyti net radikališka.

Jos tonas buvo griežtas. Naujasis valdžios galva 
atkartotinai smerkė piniguočius (“pinigų mainyto jus”), 
bankininkus ir spekuliantus, kurie žiuri tik savo nau
dos, norėdami visuomet imti, bet ne duoti. Už dabarti
nį krizį jisai apkaltino tuos, kurių rankose yra turto 
skirstymo priemonės, ir pasisakė už tai, kad po aštres
ne valdžios priežiūra turi būt pastatyti ne tik bankai 
ir investavimo įstaigos (kurios “spekuliuoja svetimais 
pinigais”), bet taip pat keliai ir jėgos (elektrikos ir 
gažo) įmonės.

Rooseveltas žadėjo rūpintis, kad bedarbiai gautų 
darbo, šituo tikslu jisai ketinąs pasiūlyti kongresui vie
šų darbų projektus. Jisai žadėjo kelti ūkininkų padėtį 
ir stiprinti ekonomiškai žemdirbystės distriktus, plė
tojant juose pramonę.

Tarptautinėje politikoje naujasis prezidentas pasi
sakė už palaikymą “kaimyniškų” santykių su visomis 
šalimis. Jisai nupeikė siaurą nacionalizmą ir išreiškė 
pasiryžimą eiti prie tarptautinės prekybos atgaivini
mo.

Visoje savo kalboje Rooseveltas pabrėžė tą mintį, 
kad šiandie reikia veikti, ir tai — veikti urnai. Ameri
ka turinti kovoti su bėdomis, kurios ją dabar spaudžia, 
kaip su priešu karo metu. Tai kovai esąs reikalingas 
tikslo ir vadovybės vieningumas. Jeigu kongresas ne
sugebėtų susitarti dėl veikimo būdų, tai jisai, preziden
tas, reikalausiąs, kad jam butų suteikta, konstitucijos 
ribose, nepaprasta galia.

Šitą Roosevelto kalbos dalį kai kas gal supras, kai
po prezidento palinkimą prie “diktatūros”. Bet tai, ži
noma, butų klaida. Laikinai suteikti tam tikrą įgalia- 
vimą vyriausybei nėra prasižengimas demokratijos 
principams. Kol žmonių išrinkti atstovai sprendžia, 
koks tas įgaliavimas turi būti, kokiam tikslui jisai yra 
duodamas, ir kol jie turi teisę įgaliavimą atšaukti ar
ba jo laiką aprėžti, tol valdžia pasilieka po žmonių kon
trole. Demokratija užleidžia savo vietą diktatūrai tik
tai tuomet, kai diktatorius pats pasiima sau galią, at
stovų nesiklausdamas ir jų sutikimo ar nesutikimo ne
paisydamas.

Bet tas punktas prezidento kalboje liečia tik vei
kimo budus, taktikos klausimą. Svarbesnės jo praneši
mo dalys yra tos, kur jisai kalbėjo apie socialines at
sakomybes
nes gerove. Čia Roosevelto žodžiuose praskambėjo bal- 
sas tų milionų darbo žmonių miestuose ir sodžiuje, ku
riems gerovės laikais tekdavo tik maža dalis jų darbo 
vaisių, ir kurie dabar, užėjus depresijai, kenčia skur
dą ir -badą. Tie žmonės iššlavė iš valdžios republikonus. 
Naujasis prezidentas žada ji] būklę pataisyti. Ar jisai 
savo žodį ištesės, pamatysim^.

(Tęsinys)
Į Jinai buvo ten... Truputį to
liau... šaltoje dėžėje iš ąžuolo 
lentų, kurios buvo 
melsvu aksomu...

Kodėl nemirti...

Lygumoje be ugnies ir šešė
lio užviešpatavo paskutinės 
nakties tyla.

Jis ir ji įtempė paskutines 
jėgas, kad padaryti kelis žings
nius.

Veltui. Buvo perdaug toli...

Keturios Chicagos mero Antano Cermako dukterys
Bichey Graham ir Vivian Graham ir anūkė Marinėlių Jirka. Visos jos dabar yra Miami, Fla, 

kur slaugo savo pašautą tėvą.

Dfaisakymo kalnai
Chicagoje — paltus 

Metama .. . ................
Pusei metu 
Trims minėdama 
Dviem minedam — 
Vienam minorini.

Chicagoj per iineliotojtUH 
Viena kopija ---------
Savaitei ___ ' ....-'■■■ ' " '
Mlneriui —... ......

StMenytoae Valstijose, ne Chicagoj, 
oaltm

Metams ______    $7.00
Pusei metu ------   8.50
Trims minėdama. —_____ 1.75
Dviem mėnesiams.----------- 1,25
Vienam minedui —............. .75

Uetuvon ir kitur užsieniuos® 
(Atpiginta)

Metams____________________ $8.00
Pusei metu 4.00
Trinia minėdama ..........   2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

____________________ r NAUMNOS, CEM 

sekretoriaus vietą visai nekandidatavo, tai kodėl jisai 
dabar yra dedamas į kandidatus?

Visuotinuose balsavimuose buvo kandidatai į tą 
urėdą, be Jurgeliutės, Vinikas, čekapauskas ir Miliaus
kas; Bolševikai perša Miliauską, dėlto kad jisai buvo 
antras kandidatas seime. Bet tai yra menkas argumen
tas, nes konstitucijos tikslas yra duoti “pirmenybę” 
(kad Pild. Taryboje atsiranda vakansija) narių, o ne 
seimo, parinktiems kandidatams. Visuotinam balsavL 
me Miliauskas buvo trečioje vietoje. Jį pralenkė Če
kanauskas. Tik Čekanauskui atsisakius nuo* kandidatū
ros, Miliausko pretenzijos butų paremtos, nes tuomet 
jisai butų “sekantis kandidatas”.

Mums teko girdėti, kad p. Čekanauskas savo kan
didatūrą, iš tiesų, ištraukė. Reiškia, tokiame atsitikime 
Pild. Taryba turėjo Miliauską laikyti kandidatu arba 
diskvalifikuoti. SLA. nariams butų įdomu žinoti, ar 
Miliauskas yra diskvalifikuotas ir,. jeigu taip, tai už ką. 
Jeigu Pild. Taryba butų jį diskvalifikavusi už jo poli
tiškas pažvalgas, tai jos pasielgimas* butų neteisingas. 
Kai dėl Miliausko gabumų ir išsilavinimo, tai jisai var
giai stovi žemiau už p* Raginską.

Taigi nariuose kils klausimas: kodėl Miliauskas 
atmestas, o Raginskas, kuris visai nebuvo kandidatas 
į sekretorius, yra rekomenduojamas į tą vietą?

Beje, sąryšyje su žiniomis apie Pild. Tarybos su
važiavimą, kuriame buvo pasirašyti metiniai SLA. ra
portai valstijoms, mums praneša, kad finansinis Susi
vienijimo stovis yra geras. Atskaitos rodo, kad jisai 
yra “102 percent solvent”, t. y. jo turtas ne tik paden
gia visas atsakomybes, bet dar su kaupu!

Guldo du Verona, Vertė K, A*

GYVŲJŲ ŽMONIŲ PRAGARAS

$8.00 per year to Chioago 
8e per copy_____________________

Entered as Second Claaa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III onder the act oi 
Marcb 8rd 1879
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Editor P. GRIGAITIS

tuščias
Jis susideda iš juo- 

Paskui viskas pa- 
kaip dūmų
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Cicero, Stičkney ir
Berwyn nenori jung

tis prie Chicagos '

į.. III Įį>IIIIHĮĮMHįW|'|WĮHHIl
NAUJIENOS, CHc«m DL

Prof. Auguste Piccard 
Chicagos universite

to svečias

Sudarė phaa sumo
kėjimui užsilikusių 

mokesčių į 4-ius

Cicero, Strckney ir Berwyn 
miestelių majorai Šeštadienį 
griežtai pasipriešino pasiūly
mui prisijungti prię Chicagos. 
Pasiūlymų padare Bcnjamin 
Kohotft, 0200 W<est 22nd St. 
Plano autorius tvirtina, <kad 
prisijungus prie Chicagos, nu
pultų gaso, vandens ir elekt
ros kainos.

SBB

Užvakar Chicagon atvažiavo 
stratosferos tyrinėtojas prof, 
Auguste Piccard. Jis svečiuo
sis per kelias dienas Chicagos 
universitete.

TRUMPAI

m
Apskričio iždininkas Josep/h 
B. McDonough greitu laiku 

paskelbs sąlygas

Mirė Cook apsk. mo

Esther Beers, 651 Bosworth 
Avė., chicagietc vakar sulaukė 
163 metų mažiaus. Ji bus be
ne seniausia Chicagos gyven
toja.

Dr. L. L. Spanabel, kojų spe
cialistas, kalbėdamas kojų dak
tarų suvažiavime, pareiškė, kad 
vyrai gali numažinti savo svo
ri, “prižiūrėdami gerai kojas”.

Lietuviai Gydytojai
■<*» <>600 South AtUuan Aumu- 

Pbont Proiprct 6659 
Ofiio Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ, 

1621 So. HaUted Street 
CHICAGO. ILL.

Nuosavybių savininkai, ku
rie nėra sumokėję 1928, 1929 
ir 1930 metų mokesčius, galės 
juos sumokėti dalimis į ketu- 
rius metus, sulig naujo plano, 
kurį sudarė apskričio iždinin
kas J. B. McDonough.

Planas buvo išvystytas kon
ferencijoje, kurioje dalyvavo 
iždininikas, apskričio teisėjas 
E. K. Jarecki, John O. Recs, 
Sargent piliečių komiteto ats
tovas, apskričio advokatas 
Hayden Bell ir jo advokatas 
Thomas D. Naah.

Sako, apskričio teisėjas Ja- 
recki nelicituos nuosavybes 
už mokesčius, jeigu savinin
kai liuosu noru sutiks pasira
šyti sutartį, prižadėdami su
mokėti mokesčius keturiomis 
dalimis, po 25 nuoš. Pirmų da
lį reikės sumokėti šiais metais. 
Nesumokėtų mokesčių yra 
virš $230,000,000.

dentas Tobin
-Užvakar, apie vidurnaktį 

mirė Ethvard J. Tdbin, nuo 
1010 melų Cfook apskričio mo
kyklų superintendentas. Buvo 
63 melų amžiaus.

Sumokėjo “aukštus 
nuošimčius” už ap
gaulingai išgautą 

pašalpą
Radę Ostovidh, Jolict gy

ventojas kreipėsi į Will aps
kričio bedarbių šelpimo įstai
gų reikalaudamas pašalpos. 
Gavo $112. Vėliau paaiškėjo, 
kad jis ir jo šeimyna turi su
taupę $7,500 pašte. Buvo areš
tuotas. Teisėjas priteisė jį su
mokėti $500 pabaudos ir 500 
bedarbių šelpimo įstaigai.

Sek.''i 
CORDEI/V

Du italai bu'vo sunkiai su
žeisti name, 1825 Taylor Street, 

Visų šiaurvakarinę miesto Ikuomet pajutę, kad iš kur nors 
dalį vakar rytų sudrebino bai- sunkiasi gasas, ėjo prakiurusio 
su4s sprogimas, kuris išlėkdino į vamzdžio ieškoti. Tuo taq>u j- 
orų Abelisho Rug Cleaning vyko sprogimas.
dirbtinę, prie 2525 Lawrencc ----- -----
AVe. Iš vieno aukšto namo Ii- aiSaKKDai
ko tik krūvų griuvėsių. Lan-1 *”*■'*»**-**'• »**wm»***uw. 
gai subyrėjo beveik visuose na
muose penkių bliokų rate.

Vyras priėjo prie kasierės 
Dearborn teatre, 40 West Di- 
vision St. “Aš noriu smulkių,” 
pareiškė. “Aš neturiu”, atsakė 
kasierė Sarah BuTsky. “O taįp, 
tamsta turi”, atkirto vyras iš
sitraukdamas revolverį. Pasišla- 
vė apie $15.

Cook apskritis gaus Iš naujo apkainuoja 
nuosavybes 1931 m. 

mokesčiams
šelpimui kovo m

Emergency Relief komisija pa
dalino iš RFC. gautus pini
gus tarp apskričių.

36 narių komisija, suside
danti iš brokerių ir architektų 
šiandien pradėjo iš naujo ap- 
kainuoti Cook apskričio nuo
savybes 1931 mokesčiams, kaip 
praneša asesorius J. L. Jacobs.

Naujasis valstybės sekretorius Cordell Hull 'ir jo pasitarimas 
su prezidentu Boosevėltu

3 vagiliai, lakstydami po šiau
rinę miesto dalį su automobi
liu, atėmė ridikiidius nuo pen
kių moteriškų. Sustoję prie 
“aukos” vagiliai iššokdavo ir 
pagriebę ridikiulį iš rankų, 
traukdavo toliau.

Skandalas apskričio 
taryboje; primeta 
nariui “grafta”

Wm. A. Schlupp naudojęs sa
vo tikslams pinigus, skirtus 
pašalpai.

veninio aplinkybių vakar Au
na Tainpas, 1240 Nortli La 
Šalie S t., mėgino nusinuodyti. 
Išgėrė nuodingų skystimų, bot 
laiku suteikus jai pagelbų, 
gyvybė buvo išgelbėta.

Graboriai

Garsinkitės "N-nose”

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 .

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

DR.M T. STRIKOL’IS 
•♦vnVT^IAH IB crnUUBOAS 

1645 S. Ashland Avė.,
! *Im> valaado* 2 Iki 4 ir 6 Ik 

' re' ’»k Nedlllomb psga)
On»M Tel.: -Borilevard 7-820 
Man,fc Tel. Prospect 1930

Dr-stės Garsus Vardas Lietu
vaičių valdybai: Tamstų prasi
mų .negalėjome įdėu, gavo
me šeštadienio ryte, kada laik
raštis jau4 buvo išėjęs. Pašto 
štempelis rodo, kad Tamstų 
laiškas buvo tik penktadienį iš
siųstas.

11.1 e

Lietuviai Gydytojai

DR MARGB10
PRANEŠIMAS

Persi kėliau | erdvesnę ir patogesnę v»ei.

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir puo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 13 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Pbom Canal b 122

DR S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wegt 22nd Strert

Valandoj: 1—3 ir 7—-.8 
Srredomti h uedėliomii pagal lutirt) 
■ftetid^ndfs 6628 Ridrmond ^tns> 

Telefonai Repnbli* 7868

Ik. Suzana A. Stokis
Wot«rų ir Valkų ligų Spectatiiv

1145 Archer Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus »eredomii) Taipgi 
nuo « Iki '8 vai vakare Utarnmkaw Ii 
K margai.

Rez Tel HYDE PARK 3395

PRANEŠIMAS
Mano ofisai vėl bus atidarytas ir paci
entus priimsiu pradedant nuo pirmadie 

nio. sausio 15 dieno*. 1933 
DR. A. J. GUSSEN 

DENTISTAS 
4847 W. 14th St. 

Cicero, III.

irmadie

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DBNTISTAS

4143 Archer Avenue

Emergency Relief komisija 
Illinois valstijai šeštadienį pa
dalino pinigus gautus iš R. F. 
C. bedarbių šelpimui kovo me
nesį sekančiai:

Cook apskričiui teko — 
$5,082,128, Will apskričiui — 
$70,000, Lake — 40,000,
Kalb — 6,000, St. Clair — 114

. 000, Winnebago — 130,000.
Praneša, 

waukee ir 
kinai austo

Du vyrai užmušti auto 
mobiliu nelaimioje

De

kad Chicago, Mil- 
North Shore trau- 
prie Chicago Ave- 
stotres pradedant

šiandien.

Prie 108th ir Węntworth 
Avė., šeštadinį buvo užmušti 
du vyrai, kuomet jie stūmė ve
žimukų su anglimis ir į juos 
įvažiavo automobilis. Užmu
štieji yra — Rosamond Rift- 
kowski 50, 10630 Edgebrook 
Avė., ir Raymond Gazanowski 
38, 107 West UOth PI. 
feris pabėgo.

Užvakar įvyko triukšmingas 
apskričio tarybos susirinki
mas, kuriame komisionierė 
Ameba Seras, gerovės komite
to pirmininke, primetė Wil- 
liam A. Schlupp naudojimų 
savo tikslams, pinigų skirtų 
bedarbiams veteranams.

Jis nevien pasimvihęs pini
gų, bet ir maisto, rūbų, ang
lių, etc. A. Sears reikalavo 
grand jury tyrinėjimo į jo 
darbuotę. Ji kaltinimus parė
musi afidavitais nuo nukentė
jusių.-

Pasibaigė 2 federalių 
teisėjų terminai

Šo

Policijos “skvadas” su 
sišaudė su banditais
Chicago Lawn policijos 

“skvadas”’ vakar anksti i rytų 
susišaudė su keliais banditais, 
kurie padarę eilę užpuolimų 
sustojo

men Avė. 
das” juos 
banditus suimti.

automobilyje prie 
Rd., ir South Da- 
Kurį laikų “skva- 

vijosi, bet nepajėgė

■aunmmaBBBBmaraHamSBBmmnn.1

ANTONINA BENECKIENĖ 
po tėvais Zabarjkiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko** 
vo 3 dieną, 8:00 valandą ryto 
1933 m., sulaukus 27 metų am- ; 
žiaus, paėjo iš Rigos.

Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Mikolą, sūnų. Albertą, motinė
lę Anielę, tėvą Antaną, dvi sese
ris Marijoną ir Heleną, brolį Bro
nislovą. švogerį Augustą Yakutis 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4511 
So. Whipple St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
kovo 6 dieną, 2:00 vai. po piet , 
iš namų bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Antoninos Bencckie- 
nes giminės, draugai ir pažysta* 
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Sūnūs, Motina, 
Tėvas, Seserys, Brolis,. 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Te^ Yards 1741.

MM

labPatiko .$1,100,000, 
darybei ir bažnyčioms

šeštadienį ;po piet paribaigė 
federalio prokuroro Dwight H. 
Green ir fed. teisėjo George E. 
O. Johnson torminai. Juos 
skyrė Ilooveris ir Coolidge.

Vas. 10 mirė Evanstono gy-

leton. Vakar jos testamentas 
buvo užtvirtintas Probate tei
sme. Ji skiria $1,100,000 įvai
rioms labdarybės įstaigoms ii* 
presbiterionų bažnyčiai.

. - ■' ' ......... .""—v1  ............. ' |

Remkite savo apiėlinkės j 
biznierius

ANTANAS IVANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 2 dieną. 4 valandą ryto 4933 
m., sulaukęs 18 metų amžiaus, 
gimęs Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Agotą. 3 brolius Zigmon- 
tą, Stefoną ir Andriejų, 2 seseris 
Silvią ir Augustiną ir bobunę 
Eievą ir giminės.

Kanas pašarvoas randasi 9220 
South Park Avė.

Laidotuvės įvyks Antradieny, 
kovo 7 dieną,, 9 vai. ryto iŠ na
mų į šv. Johakimo parapijos baž
nyčią. 91 ir Langley Avė, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Ivanausko gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Motina, Broliai, Seserys 
ir Babune.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

..

Penkių kūdikių motina 
mėgino nusinuodyti
Dėl sunkių šeimyninio gy-

Graboriai
Telefonai Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL. y r

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiansia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS!

1439 S. 49 Ct, Cicero, DL
, Tel. Cicero 5927

■ [I A -...... - - ------------- t --------------

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio U Europos ir cil praktikuoja 
senojoj įrištoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

Tel. BOULEVARD 9199

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822 ,

1145 Mihvauktt Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Sertdos vakare uždaryta 

Nedėiioj pagal sutarti

A. MONTVID. M. D.
West Town Šute Bank Bldg. 

2400 W Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pktų. 6 iki 8 <ak 

Tel., Seeley 7330
Namų telefonas Druniwick 0597

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

( GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje.
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

J. F. B ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystėi

': OFISAS:
y w. i8th st. 

Tol. Canal 6174

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIIIĮSTAISI
EUDEIKIS ir Vtt nustebino publiką su w?9 nopiginto- 
mto kainomis u| auk&tos rųStes psdridpjinųi. Mas stok® 
Mrokuojame ui atveiimą mirusio imoymu 
įstaigą Ii bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius iatvMiinM l jnsą 
namus ir atvedi mu?ų įstaigą, kur galfslts pamatyti <U* 
džiausį pasirinkimą įgrabų Ir kitų reikmeną ir ni tą pa- 
tarnavimą jutas visai nieko nereikia mokžti, nežiuitoit
4ŽIąiu4 pi

| tai, ar jus į pirksit«,
EUDEIKJS yra vienatinis lietuvių fraboriua, kurto 

telkia ąmbulauce patarnavimą au ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios W 
Barmenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipritto kur 
kitur.'

K!EboV'
v- v. /.

i A .i •*

' M

,4605-07 South HermitageAvenue
r TdefoMit YSįRDS 1741 ir 1741
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Tel. Republic 3100-3101 
KOPLYČIA IR VARGONAI DYKAI

J. J. BAGDONAS
Graborius

2506 VVest 63rd St.
Nuliudimo valandoje patarnauju simpa
tingai ir iškilmingai «u muzika, daino
mis, prakalbomis ir su tinkama pagar
ba nulydžių į amžiną poilsio vietą.

A. L. Davidonis, M.D
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart ioentadienio ir kstvirtadisnio

DR. DERZMAN
- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomai per 35 me
tui kaipo patyrei gydytojai chirurgai ii 
akušeris,
. Gydo staigiai ir chronilkag ligai vyrą 
moterų ir vaikų pagal naujauąiui m« 
todui 'X-Ray ir kitokiiu elektros prie 
taiiui-

Ofiui ir Laboratorija:
1025 W ISth St., netoli Morgsn 

Valandoi: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro- 

Tel. Canal 3110 
ftezidencijoi telefoną:

Hyde Park 6755 ar Central 746*

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale Visuomet «ti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš

laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Akių Gydytojai

A. K. Rutkauskas, MJD. 
4442 South Westeto Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Ofiso Tel. 'Boulevard 59,13 
Rez. Tel. Victoiry 2343

DR. BERTASH
756 W. 35U1 St.

Cor. of 35tb & Halsted Stą) 
sOfiso valandos .nuo 1-3, nuo 6:30-8i30 

Ncdėldieniais pagal sutarti.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OEISAS
4729 South Ashland Avė., 2 hdtoe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 40 iki 12 .vąl. ryte, nuo 3 iki A 
vai po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vąl 
vakaro JNedėL -nuo 10 iki 12 v- Uiene 

Phone Midway 3880

Ofiso ir Rez. Tėl. Boulevard 5914

DR. NAIKELS
75S W. 35th St 

(Cor. pf 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 Iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAHId KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofise .valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pie» 

V -iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki ti
Rez. Triephone Plaza 3,200

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą FJO f1 Jr TQ
akių karšti, nuima kataraktą, atsitaiso A*<Wo Ade v AMdudldlM

teisingai akintus. Visuose atsitikimuose o a JI A
egzaminavimas daromas su elektra, pato- 4040 ASIllcUlCl AV& 
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda acti 47th Street
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valan-
dos nuo 1.0 iki 8 v. Nedėliotais pagal _ __ _

bk±0,zr‘DR. T. DUNDULIS
Daigely atsitikimų akys ,ati-l gydytojas ir chirurgas 
taisomos be akinių. Kainos pi-1 Archer Anem*

giau kaip pirmiau. TW<>n„ yirginb 0Q3<

4712 South Ashland Avė. y|i> ą t YTTWA
Phons Boulevard 7589 „ VKJKKH

_____ - ,L , TU. 2423 W. Marouette Rd.
kampas 67th Ir Artesian Avv

Telefonas Gmvebill 1595
DI? <1 SFRNER Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo .3-4
UIU V* if fa po pietą, .eredoms po pietų Jt

LIETUVIS ĄKAV SPECIALISTAS nedėliome natai susitarime

Atseikimuose liDR. AHTOCIUNASl

Vahndos^S^TO^r^uo1’ 6 Iki t

Nedėliomb «im 10 1H

Ofiso. Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojai ir Chiniegas 

iSpecialistae odos ligų k venerikų ,Ug* 
V t »a s

3102 So. Halsted St
kampas 31 st Street

Vai.: LO—ll v« ryto. 2—4, 7—r9w*v 
Nedėliotais ir šventadieniai^ 10—

trumparegystę ir toliregystę. . Prirengia

Advokatai

A.A. SIAUS
Advokatas

.Mietto Ofisas i 7 W. Washii»gto» St-
iRoom 905 Tel. Dearborn 7966

Valandai: 9 ryto iki 4 po pietą

Vakarab: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai 
•4145 Archer Avr- Tel. irafttyetta 7337

Namų Tek Hyde Patk 3395

g

iii

DBNTISTAS

3147 So. Halsted St
Procd.. S««d. ir Subat. 2-9 v,L 

Kitomis dienomis pagal sutarti

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU Prie Clark 
Telefonai State 7flft0: Val&ndoa 9—• 

West Side: 2151 W. 22nd St.
tPanedSUo. Berodoa ir Patnjrčioi rak. 0 iM • 

Telefonąs Canal 0660
Namai: 6459 S. RoclnveU Street a 

Otarnlako, Ketverto ir Sabalu vak. Y Iki t 
Teteloaaa Bepublic 0000

.■■■ii '■n      ................ ■■■■■mi.............. i e-e

JOSEPH J. GRISB
Lietuvis Advokatas 

4631 Soulb AsbUmd Aoo. 
Tel. Boulevard 2800 

Aea. 6515 So. Roc*a>oW ft, 
KfPridk 9Z21



PRANEŠIMAINaujienose

CLASSIFIEDADS

mėsos

pos susirinkimo

Auto Tires

Biuras

MORTGAGE BAHKERS

CLASSIFIEDADS

Numažinta

balto

yra apie 40 metų am

pasakykite savo pažįsta

(Adresai) Skelbimus priimame nuo pat ryto iki 8 valandai vakaro

.i-.-

Ne naujas dalykas; tankiai nau
dojamas kritingais momentais

laiškus
Watson

Shore 
Watson

Bankų moratoriu
mas laikina priemo
nė apsaugoti depoz.

$2,000 už $5 pasiuntė 
K. A. Urboną, lietu- 
vį, reformatorium

“MORATORIUMAS” UŽDARE CHICAGOS 
BANKUS TRIJOMS DIENOMS, KOVO 1-7

džiai.
skundo 
dalykų

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

- seniai iš 
naujas bu

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

agenai tene- 
S. Ashland 

Paaukausiu

Dabar jam gręsia naujas pavo
jus netekti atgautos laisvės; 
šiuo kart filatelija

Business Chances
Pardavimui Bizniai

dau 
7 d. 
gau 
vie

Reikalavo iš turtingos šeimy
nos $14,600; atiduotas1 pašto 
inspektoriams.

Be to
trust kompanijos

Čia NAUJIENŲ 
smulkiųjų skel
bimų skyrius 
kalba!

Atsidarys trečiadieni, kovo 8 d.; morato 
riumas paliečia visą Illinois valstiją

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jąfisen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevvood 5840

Lietuvis rašė grasi 
nančius laiškus Ar

X

mourams; suimtas

Malonu girdėti, kad Tamsta jau pardavėte savo biznį, 
kurį buvote paskelbę NAUJIENOSE. Aš tuojaus užrašysiu 
Tamstos kitų skelbimą. Dabar smulkiųjų skelbimų kainos 
yra gana nupigintos, ir Tamsta užmokėsite už šį skelbimą 
daug mažiau. Jeigu dėsite jį keletą dienų, tai duosime dar 
ir nuolaidą.

—Ačiū už komplimentus 
miems apie geras pasekmes gautas iš skelbimo ir, neuž 
mirškite, kad NAUJIENŲ

Ginče su italu nušau
tas 18 metų- lietuvis 

A. Ivanauskas

Pirmadienis, kovo 6, 1933

Pigiausi šiandienos 
pirkiniai

NAUJIENOS Pattien Dept.
1739 S. Halsted Su Chicago, UI.

■ ®

Čia įdedu 15 centų ir prašau at-
. ■

siųsti man pavyzdi No

Mieto.

Bus bandoma sudaryti dvi 
iš jaunuolių ir vaikų. Siųs- 

laiškus šiuo adresu: Vytautas

kad nariai neturės 
apie jų sumokėtus

Depozitorių pinigų ištraukimas bus kiek suvar 
žytas iki kovo 15 d., po kovo 7 mokės 5%

iš juodo ir 
nuo sukneles 
per krutinę.

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Mes

NAUJIENŲ ADM.

Medinis biznio namas ant muro pa
mato, storas ir 3 flatai. Gera vieta biz
niui arba renduoti. Mažas mortgičius. 
Mainys i 2 flatų po 5 kamb., Mar- 
ųuette arba Brighton Parke.

Kreipkitės kasdien arba nedėlioj pas

K. J. MACKE « CO. 
(Maciukas) 

6812 S. Wcstern Avė. 
Tel. Prospect 3140

tvirtame stovyje ir su tuo su
pratimu, galės daryti bankines 
tranzakcijas sulig valstijos 
įstatymų.

Toliau, po kovo 7 d., bankai 
ir trust kompanijos galės pri
imti depozitus, su supratimu, 
kad depozituoti pinigai bus iš
mokėti depozitoriui jiems jų 
pareikalavus ir su supratimu, 
kad tie pinigai bus nenaudo
jami kam kitam, kaip tik at- 
mokėjimui tokių depozitų.

Tie suvaržymai veiks dar 
septynias dienas iki kovo 15 
d., po trijų dienų moratoriu
mo pasibaigimo. Po to ban
kai pradės veikti reguliariai.

NAUJIENŲ METINIAI 
KALENDORIAI

Jeigu kas dar neturite šių metų NAU
JIENŲ KALENDORIŲ, parašykite tuo- 

jaus, nes jų jau mažai beliko.
Rašydami prisiųskite 10 ecntif 
išsiusime bile kur.

(Pastaba 
kelios dienos algai).

—. Korespondentą

Bankiniai moratoriumai yra 
laikina valdžios naudojama 
priemonė, kad apsaugoti bankų 
depozitorių ir šėrininkų pini
gus. Tai yra senas, ne naujas 
dalykas ir jis buvo tankiai prak
tikuojamas įvairiuose kriziuo- 
se, kaip pavyzdžiui prieš didį
jį karą.

Chicagoje bankinis morato
riumas veiks iki kovo 7 d.

Federalės valdžios mokesčių 
rinkimo įstaigos priima, čekius, 
čekius taipgi priima aps. mok. 
rinkimo įstaigos. Didžiosios 
dirbtuvės moratoriumo sugrieb
tos, išmoka darbininkams algas 
dalimis, arba išduoda I. O. U.’s, 
kuriuos vėliau1 išmainys į pi
nigus.

šilko suknelė. 
Sukirptos mieros

Real Estate—Loans—Insurance
4425 So. Fairfield Avenue 

Lafayette 0455

ruošta 
kuo-

PERSIfiALDYMAS VEDA PRIB 
PLAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsiimti gokite nuo perslšaldimo re
guliariai išvalydami savo vidurius! 
Laikykite savo vidurius lluosal, pra- 
Sallnklte nuodijančiu ntedegų! Vartokit 

TRINERIO KARTŲJĮ VYNĄ

PERKAME, PARDUO
DAM IR MAINOME 

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mprgi- 
čius, Namus, Farmas ir Biznius visose 
valstijose. Taipgi darom įvairius legalius 
dokumentus, kaip tai, pirkimui arba par
davimui. Pasinaudokite musų apie 20 
metų plačiu patyrimu biznyje ir teisingu 
patarnavimu, tas jums bus naudinga.

J. .NAMON FINANCE 
COMPANY

7655 S. Western Avenue, 
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

Jaunas lietuvis Antanas Iva
nauskas, 18 metų, 9220 South 
Park Avė., užvakar buvo nu
šautas italo Sam Nicoletti, kuo
met tarp jų ir trečio įvyko gin
čas “fliate”, 3117 S. LaSalle

3140 — Naujoviška nors labai 
Galima pasisiūdinti, kad bliuzką butų 
14, 16, 18, ir 20, taipgi 36,

Norint gauti vieną kr dau 
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš*- 
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to Ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattetn Dept., 1739 
So. JHąlsted S^Chi^o, HL *

Reguliariame savaitiniame 
rinkos biulctcnc Cliicagos Mė
sos Tarybos informacinis biu
ras sako, kad šiandien pigiau
sias mėsos pirkinys yra “jau
tienos “pot mastai”. Be to pi
giai' galima pirkti rūkytos mė
sos, ypatingai kumpiai.

PARDAVIMUI kampinė grosernė 
4159 So. Rockwell St. pigiai — Savi
ninkas turi du biznius. Atsišaukite 

2614 W. 42 St.

NAUJI U. S. ROYAL tairai ir tū
bos. Ant “seconds“ galite sutaupyti iki 
50% »ant pasažierinių ir trokų. Serlin 
Tire Co., 1400 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI aptieka 
dirbta vieta, geros išlygos 
dinkas. 3135 W. 111 St.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai 

VISOKIOS RUŠIE< LEPŪNAI 
šunis, kanarkos, balandėliai, zuikiai, gvi- 
nėjot kiaulutėt, baltos pelės, Bantama 
(gaidžiai), papūgas, beždžiones, Tropiš* 
kos žuvis. Geriausios rūšies ir parinkti 
lepūnai.

IDEAL PET SHOP 
946 W. 6 3 rd Street

Illinois gubernatorius Hor- 
ner šeštadienį 3:30 valandą 
ryto paskelbė proklamaciją 
uždarančią visus Illinois val
stijos bankus trijoms dienoms.

Tai yra taip vadinamas 
“bankų moratoriumas”, drau- 
džiąs visiems valstijos ban
kams vesti kokias nors banki
nes tranzakcijas per tą laiką. 
Chicagoje bankai bus uždary
ti šiandien ir rytoj. Pirma 
dieną buvo šeštadienis. Tre
čiadienį rytą jie atsidarys, bet 
pinigų ištraukimas tebebus su
varžytas dar septynioms die
noms.

Pašautas Antanas Ivanaus- 
kas-Evans sukaupęs paskutines 
jėgas pajėgė ištrukti laukan ir 
prisišaukti policiją, kuriai mir
damas sušnabždėjo Nicoletti 
adresą, “3149 Princetori Avė.” 
Po to mirė. Policija tuojau nu
ėjo į nurodytą vietą ir po su
sišaudymo su Nicoletti, jį su
ėmė. Jis 
žiaus.

Kitas 
pašautas

Paskelbė moratoriumą po ilgos 
konferencijos su Neiv Yorku 

ir Washingtonu
Gubernatorius Horncris pa

skelbė moratoriumą po ilgos 
konferencijos su Illinois Ban- 
kers Association, Chicagos 
Clearing House, didesniaia 
Chicagos bankais, New Yorko 
bankieriais ir Washingtonu. 
Pasitarimai ėjo kelias dienas.

Illinois valstijoje stengtasi 
moratoriumo išvengti, bet pa
dėtis pasidarė tiek rimta, kad 
išeities nebuvo.

kuopos daktaras

Mirties kaltininkas yra Sam 
Nicoletti; kitas sunkiai pa
šautas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

aujiėnos

metais. Banknotas gaudavo 
nuo lengvatikių, bet $2,000 nie
kuomet nopasiųsdavo. Jį su
griebė paštas ir pasiuntė į ka
lėjimą.

Pasijutęs laisvėje, Urbonas 
sugalvojo naujį “skynią”. Pa
talpino laikraščiuose apgarsini
mą, kad už $3 prisius net 5,000 
pašto ženklų. Pinigus gavęs, 
pasiųsdavo tik 1,000. Nu
skriaustieji pasiskundė Chicago 
Better Business Burcau. Ur
bonas tai nujausdamas, pasiun
tęs laiškus savo “kostume- 
riams” pasiaiškindamas, kad 
jis esąs kebliose finansinėse ap
linkybėse ir, kad jam bus “ka
put”, jeigu jį apskųsiąs val-

Tereikia tik dar* vieno 
“ir aš žlugęs 
tyrinėja.

Apsunkins lietuvius
Tas laikinai apsunkins lietu

viui, kaip ir visus Chicagos 
gyventojus, bet biznio įstaigos, 
kiti, mėgina prie sąlygų prisi
taikyti ir varo toliau biznį.

Beveik visi vietiniai biznieriai 
parduoda geriau žinomiems kos- 
tumeriams prekes ant kredito, 
nes urmo sandėliai jiems irgi 
duoda kreditą. Didžiosios mies
to krautuvės priima plačiau ži
nomų įstaigų čekius, bet grąžą 
išduoda ne pinigais, bet prekių 
certifikatais arba savo čekiais. 
Pav. padarius $5 užpirkimą 
ir įteikus $10 Čekį, krautuvė iš
duos $5 “certifikatą”, kuris 
įgaliuoju pirkėją nupirkti toje 
krautuvėje prekių už tą sumą. 
Arba išduoda savo čekį $5 stf- 
męje.

Priima čekius už mokesčius

/ dvi savaiti ištraukė 
$350,000,000

Gubernatorius Horner pa
reiškė, kad per paskutines dvi 
savaiti vien iš Chicagos ban
kų, depozitoriai ištraukė $350,- 
000,000 (tris šimtus penkias
dešimts milijonų dolerių). 
Kad apsaugojus banko turtus, 
kuriuos sudaro depozitorių ir 
šėrininkų pinigai, jis nutarė 
paskelbti moratoriumą.

Moratoriumas yra tik laiki
na priemonė, sako Horncris>. 
Moratoriumui praėjus ir su
varžymų terminui pasibaigus, 
bankinis biznis vėl eis kaip 
seniau.

Dabartiniu laiku panašus 
moratoriumai yra paskelbti 
visose krašto valstijose.

J/ orai ori ūmas prasi dėjo 
šeštadienį

Chicago ir Illinois valstijoje 
moratoriumas prasidėjo šešta
dienį, kovo 4 d. Nusitęs iki 
trečiadienio. Trečiadienį vi
si bankai atsidarys.

Sulig Hornerio proklamaci
jos, po kovo 7 d., tai yra tre
čiadienį bankai turės išmokėti 
depozitoriams pareikalavus, 
nemažiau kaip 5% jų depozi
tų, su sąlyga, kad tie išmokė
jimai bus padaryti ant čekių, 
draftų ir kvitų, datuotų po 
kovo 3-čios dienos.

Pašto inspektoriai vakar-tar
dė 18 metų lietuvį berniuką 
Wallace J. Radavičių, 914 W. 
18th St., kuris prisipažino ra
šęs grąsinančius laiškus Ar- 
mourų šeimynos nariams, rei
kalaudamas pinigų.

Jis buvo suimtas užvakar 
vakare, kuomet slankiojo ne
toli savo namų ir išrodė labai 
susinervavęs. Pamatęs Max- 
well stoties detektyvus Tho- 
mas J. Thorpe ir John Touhy 
pasileido bėgti.

Esąs “Rodgers'
Jis prisipažino rašęs 

ir reikalavęs pinigų A. 
Armourui, 209 Lake 
Drive, jo sunui A. 
Armour, 111, ir Mrs. Lawrence 
H. Armour, Lake Forest. {Po
licijos tardomas pasisakė esąs 
“Rodgers”, bet toliau tardo
mas pasakė tikrą vardą..<

Jisai pasakojo policijai, kad 
laiškuose liepęs Armourienei 
palikti $2,600 pinigų ryšulį po 
šaligatviu ties 925 West 18th 
S t. Trečiadienį vakare ten nu
ėjęs. Radęs ryšulį, bet jame 
pinigų nebuvę. Tuo laiku kas 
tai pradėję į jį Šaudyti ir jis 
sprukęs (Tai buvo federaliai 
agentai). Iš A. Watson Ar
mour ir jo sunaus reikalavęs 
po $6,000.

Maxwell joties seržantas 
Balata sako, kad W. J. Rada- 
vičius esąs nepilno proto.

Mokesčiams išmokės pilnai 
Bankai galės išmokėti 

giau negu 5% po kovo 
jeigu tuos pinigus norės 
ti labdarybės tikslams 
šos labdarybės įstaigos ir de
pozitoriai, apmokėti mokes
čius ar kitas obligacijas (įvai
rius taksus) Illinois valstijai, 
apskričiui ar miestui.
Suvariymai nusitęs iki kovo 

15 dienos 
o kovo 7 d., bankai 

veikią
ROSELAND

(senų pinigų rinkimas) ir fila
telija (pašto ženklų rinkimas) 
atrodo labai nekalti užsiėmi
mai, bet Kazimieras A. Urbo
nas, 19 metų, 12230 Emerald 
Avė., jaunas Roselando lietuvis, 
taip nemano.

Už numizmatiką du metai at
gal papuolė į pašto rankas ir 
praleido kurį laiką Chillicothe 
Industrinėj reformatorijoję. Da- 
bąr nužiūri, kad vakacijas gali 
teikti jam atkartoti už filateliją.

1930 metais Urbonas garsino 
periodiniuose leidiniuose/ kad 
mokės $2.000 už $5, $10 ir $20 kad pačios 
banknotas, išleistas 1912 ir 1914 yra naudingos.

paprasta 
atskyrai 

8, it 40 colių

LIETUVIŲ BALETAS 
Žinomas šokėjas Vytautas Zereni-Belia- 
jus organizuoja lietuvių baletą. Tėvai, 
kurie norite, kad jūsų vaikučiai iš
moktų baletinius lietuviškus šokius, tuoj 
parašykite jam laišką (lietuviškai arba 
angliškai) 
grupės — 
kitę laiškus šiuo adresu: 
Beliajus, 3813 W. Harrison St

SLA. 226 kuopos susirinkimas įvyks 
kovo 7 d., 1933, 8 vai. vak. Association 
House, 2150 W. North Avė. Chicago, 
III. Taipgi nariai kurie esate pasilikę su 
mokesčiais, malonėkite pribūti ant susi
rinkimo užsimokėti, kad nenustotuomet 
narystes teisių. Turime kitokių rei
kalų, kurie liečia organizacijas labo. 
Prašome visus SLA. 226 kp. nartus at
silankyti ant susirinkimo. * Sekretorius.

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvieta 
mėnesinis susirinkimas įvyks kovo 7 d. 
7:30 vai. vak. Sandaros svet., 3227 S. 
Halsted St. Būtinai narės susirinkite 
skaitlingai/ nes šiame susirinkime turėsi
me daug svarbių reikalų nutarti, 
tai grabnešių klausimas, darbininkių 
kimas “Bunco Party’ 
rengiamas kovo 19d 

į esate prašomos paaukauti davanų Bunco 
prizams.

Bridgeporto Lietuvių Bedarbių su
sirinkimas. Trečiadieny, kovo 8 d. nuo 
7 vai. vak. Mark White Sq. salėje, 30th 
ir So. Halsted St. prasidės organizuoja
mos Bridgeporte Liet. Bedarbių kuopos 
susirinkimas. Visi Bridgeporto lietu
viai bedarbiai kviečiami atsilankyti, 
įžangos nebus. Org.

Buy gloves with whot 
it savęs

MSra reikalo moalti SOo ar ■ 
dauftau. kad 5**.^
koto*. U.teriae 
didelis tūba* parriduoda ui 
Ite 4 raJo ir apmoko toj; 
e. 3e to raute rotaupia? 

ai kuriuo* tallto au«l pirt
im nlrttioaitee ar ką kita 
uambert ftoanaaoal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

jaunuolis Nicoletti’o 
yra Frank Brocker, 

Jr., 21 metų. Dabar guli Chi
cago Memorial Hospital ir, 
spėjama, mirs.. *

Antaną Ivanauską laidos gra- 
borius I. J. Zolp.

GĘRB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PUIKI biznio prapertė, dvigubas mu
ro namas. 2 krautuvės ir 2 fl. 3750-52 
So. Ashland Avė., turiu paaukauti dėl 
nesveikatos. Tik už cash, 
atsišaukia. Taipgi 4922 
Avė. krautuvė ir 2 flatai. 
už cash.

L. D. BLOCK
123 W. Madison St 
Tel. Randolp 5877

Business Service 
Biznio Patarnavimas

INCOME TAX
MES GALIME IŠPILDYTI JŪSŲ 
1932 metų Income Tax blankas už ma
žą atlyginimą. Atsiminkite jus turite iš
pildyti ir išsiųsti ne vėliau kaip ik* 15 
kovo mėn.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St.

Financial 
Finansai-Paskolos

NEPAPRASTA I>ROGA
$5000 morgičius ant 2 flatų mūri

nio namo, karštu vandeniu apšildomas 
gali nupirkti už $2700. Žmogus kuris 
nori parduoti šį mortgičių yra priverstas 
važiuoti Lietuvon.

Kitas $2000 ant bungalow ir 5 kamb. 
viršui, galima nupirkti už $1800.

Atsikreipkite į Naujienas
Klauskite p. A. Rypkevičiaus.

WEST PULLMAN 
line SLA. 55 kuopa rengia di
delį vakarą paminėjimui pen
kioliktų kuopos sukaktuvių ir 
smarkiai dirba, kad užtikrinti 
jo pasisekimą. Paskutinis kuo
pos suririniinas įvyko We.st 
Pullman Park svetainėje ir į 
jį atsilahkė vidutiniškas būre
lis narių.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
valdyba buvo užbonsuota $1,- 
000, nors metiniame susirin
kime buvo nutarta tik $500. 
Pasirodė, kad bondsų kaina 
tokia pat. Tas' yra gerai tuo 
atžvilgiu, 
abejonių 
pinigus).

Toliau
Makaras sutikę ■ narius egza
minuoti, suaugusius už $1, o 
jaunuolius už 50c. K. Pocius 
paaukavo $2 užmokėti šešto 
apskričio mokestį. Auka pri
imta su pagyrimu*
Apskričio konferencijos de

legatų raportas.
Delegatai į šešto apskričio 

konferenciją išdavė raportą. 
Konferencija įvyko mūšio 29 
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoje ir atsilahkė lyginamai 
mažas skaičius delegatų. Se
kanti konferencija įvyks Mel
uose Parke.

Toliau, kiek laiko atgal 
kuopos valdyba buvo pasiun
tusi pastabą Pildomą j ai Tary
bai, reikalaudąipą patalpinti 
ją “Tėvynėje'^/Įjęt ji netilpo. 
Susirinkimas įgąliavo valdybą 
atsiklausti kame dalykas, o 
jeigu ir toliau netalpins, įdėti 
pastabą pašalinėje spaudoje —,—.—---f-p-----—— — —

MADOS MADOS MADOS

i • • • • • w • v •

pec kratinę

Business Service

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus namų 
savininkams r*”“1* ------- !—“
rendaunninkąis. 
Expertų patarimas visose namų savininkų 
ir rendauninkų reikalais, 
me skyrių 
ryto iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 iki ryto iki piet. Įžymus namai ori* 
ginalio ir vienintelio namų savininkų 
biuro Chicagoje.
LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Real Estate For Sale 
ąm^gi-žemž Pardayimuį__

Visuomenės Atydai
Turime gerų pirkinių pardavimui pigiai 
už cash, ir mainymui visokios rūšies pro- 
perčių, biznių, lotų ir farmų. Turint 
pinigų nusipirksite bent kokią nuosavy
bę ar tai namelį ar kokį biznį ir tuomi 
apsaugosite savo pinigus. — Apdraudos 
dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime 
artimus ryšius su stipriausiom ir di
džiausiom apdraudos įstaigom. Išpildo- 
me visokios rūšies dokumentus, kaip tai 
pirmus ir antrus morgičius, kontraktus. 
Bills of Sale, Leases ir tt. Musų obalsis 
“Greitas ir teisingas patarnavimas’. Viril- 
minėtais reikalais kreipkitės prie mus.

Musical Instruments 
Muzikos InBtrumentai

PARDUOSIU Italijonišką Accordion 
— Pigiai. P. Zur, 6626 S. Talman 
Avė., antros lubos.

ale nesusipratimų su 
Maža natinė mokestis.

Męs neturi* 
Atdara kasdien nuo 8 vai

nn- 
vakarui, kuris 
taigi visos narės

Sekretorė

NAUJIENOS,
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